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 مفرح الشمري
عبداحلميد اخلطيب - ياسر العيلة

فقــدت الكويت فجر أمس 
»السبت« الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليفــة الصبــاح، عن عمر 
يناهز 50 عاما، تاركا بصمة 
واضحــة فــي خريطــة الفن 
واالعالم الكويتي واخلليجي، 
وإرثا كبيرا من محبة الناس، 
فقد كان رحمه اهلل قريبا من 
الكل، ومحبا للكويت وشعبها 
واملقيمني على ارضها الطيبة.
وبهذه املناســبة احلزينة 
تتقدم »األنباء« ألسرة الفقيد 
بأحــر التعازي داعني اهلل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان، 
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

هــذا، وقد عاش الوســط 
االعالمــي واملجتمع الكويتي 
واخلليجــي حلظــات حــزن 
وصدمة شــديدة عندما أعلن 
عن خبــر رحيله، حيث عبر 
الفنــان الكبير ســعد الفرج 
عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ 
دعيــج، وقــال: خبــر محزن 
وصــادم، فقد كان رحمه اهلل 
حبيبا للجميع، ومشهود له 
بالتواضع والسعي في اخلير، 

تفارقه ابدا، لكن هذه مشيئة 
اهلل، اهلل يرحمــه ويغفر له 

ويصبر أهله على فراقه.
من جهتها، قالت اإلعالمية 
حليمة بولنــد: فجعنا بخبر 
وفاة الشــيخ دعيج اخلليفة 
رحمة اهلل، فقلوبنا تعتصر 
من البكاء على هذا اإلنســان 
الطيب البشوش احلنون، فكل 
الصفات اإلنســانية احللوة 
والراقية اجتمعت في شخص 
الشيخ دعيج، وبالفعل فراقه 
آملنا بشدة، واهلل يصبر اهله، 

ويلهمهم الصبر والسلوان.
وقــال املخــرج الكويتي 
علــي العلي: الشــيخ دعيج 
اخلليفــة كان إنســانا طيبا 
ومتواضعا، فعندما جتلس 
معه ال تشعر انك جتلس مع 
شيخ، وقد عملت معه رحمه 
اهلل اكثــر من مرة وكان في 
قمة الذوق واألخالق والرقي، 
وابتســامته كانت ال تفارقه 
وينشر التفاؤل في أي مكان 
يتواجد فيه، ويعجز اللسان 
عــن ذكر مناقبه رحمه اهلل، 
وعزائي الى والدته الشيخة 
لولوة اجلابر األحمد الصباح 
والى أخواته والى آل الصباح 
الكرام في مقدمتهم صاحب 

لكن هذا قضــاء اهلل وقدره، 
وعزاؤنا ان أعماله باقية بيننا، 
رحمه اهلل واســكنه فســيح 
جناتــه، و)إنــا هلل وإنا إليه 

راجعون(.
من جانبها، قالت الفنانة 
القديرة حياة الفهد: الشــيخ 
دعيج اخلليفة كان قريبا جدا 
مني، وهو إنســان متواضع 
وحبيب الكل، فــكل الفنانني 
كانوا يحبوه ويفرحوا عندما 
يلتقوا به، وكانت لي جتربة 
جميلة معه عندما كتب كلمات 
مسلسل »ســليمان الطيب«، 
وكان فرحــان وســعيد وقت 
التسجيل داخل االستوديو، 
اهلل يرحمه ويغفر له ويصبر 

أهله ويثبته عند السؤال.
وقال الفنان الكبير إبراهيم 

الســمو األمير وســمو ولي 
العهد.

أما امللحن فهد الناصر فقال: 
أصعب شــيء فــي الدنيا هو 
فراق األحبة، والشيخ دعيج 

الصالل: الراحــل رحمه اهلل 
كان زميــال عزيزا، وصديقنا 
باملســرح، وشــاعرا غنائيــا 
متميزا، وقدم الكثير للحركة 
الكويتيــة، مــن  املســرحية 
اغنيات وأشعار، وكان فنانا 
في إحساســه، وكسب محبة 
العاليــة،  النــاس بأخالقــه 
ســنفتقده، )إنا هلل وإنا إليه 

راجعون(.
بــدوره، قــــــال الفنــــان 
عبداالمــام عبداهلل: الشــيخ 
دعيج اخلليفة اعطى الساحة 
الكويتية الكثير، وكان خير 
صديــق للفنانــني، والذي ال 
يعرفه الكثيــرون انه عندما 
يكتب مسلســالت أو حلنا ال 
يأخــذ عنه اجرا، بــل يتبرع 
به، فقد كان ســخيا ومعطاء 

رحمــه اهلل كان مبنزلة األخ 
والصديق منذ سنوات، وقدمنا 
معا العديد من االعمال الفنية 
الناجحــة ولــم أر منه اال كل 
محبة، فبوخليفة كان إنسانا 

ويساعد اجلميع، وعزاؤنا ان 
اعماله موجودة بيننا وستظل 
مدى الدهر، ونسأل اهلل العلي 
القدير ان يدخله فسيح جناته.

أما الفنان ابراهيم احلربي، 
فقــال: اخلبــر صدمنــي كما 
صدم أهــل الكويت، لكن هذا 
قضاء اهلل وقدره، مستدركا: 

محبا وداعما للجميع ومثاال 
للطيبة والتواضع، وقريبا من 
الناس في االفراح واألحزان، 
اهلل يرحمه ويغفر له ويصبر 
أهله وأسرته الكرمية ومحبيه 

متواضعــا  كان  بوخليفــة 
وال تعنيه املشــيخة، ويقدر 
الــكل، ولــه بصمــة فــي كل 
مكان، ومســاهماته واضحة 
بالســاحة الفنية واالعالمية 
واملجتمع الكويتي، ولن ننسى 
ما قدمه من عطاءات راسخة في 
وجداننا ووجدان اجلماهير، 

في كل مكان على فراقه، و)إنا 
هلل وإنا إليه راجعون(.

الشــاعر وامللحن  وعبــر 
عبداهلل العماني عن بالغ حزنه 
لرحيل يوخليفة، وقال: ببالغ 
احلزن واألسى ننعى انفسنا 
في وفاة األخ واألب والغالي 
الطيب الشيخ دعيج اخلليفة 
الصباح رحمه اهلل، فقد كان 
حبيب اجلميع، وداعما لنا، ولم 
أر منه غير كل محبة بوجهه 
البشوش وابتسامته املعهودة، 
وأدعو اهلل عز وجل ان يدخله 
فســيح جناته، )إنا هلل وإنا 

إليه راجعون(.
وحرصت الفنانة مادلني 
طبر على تسجيل كلمة من 
خالل »األنبــاء« تعبر فيها 
عن حزنهــا العميق برحيل 
بوخليفــة، وقالت: الشــيخ 
دعيج اخلليفة كان شخصية 
استثنائية، وتفاجأت بخبر 
اهلل  رحمــه  كان  وفاتــه، 
شــخصا دمث اخللق، طيبا 
وبشوشــا، وحبيب احلياة 
والفنانني من يوم ما عرفته، 
وكان شخصا مبهجا مرحبا 
دائمــا بــكل الفنانــني أثناء 
زيارتهم للكويت، اهلل يرحمه 

ويغفر له.

وعزائي لوالدته والخوته وآل 
الصباح الكرام.

من جهته، قال الفنان داود 
حسني: فقدنا أخا وإنسانا طيب 
القلب، عمره ما أذى احد، وكان 
يعامل الناس جميعا باحترام، 
وكنــا نخجــل مــن تواضعه 
الشــهيرة »حبيبي  وكلماته 
وتاج راسي«، الكويت بشكل 
عام والوســط الفني بشــكل 
خاص فقدا إنسانا راقيا مبعنى 
الكلمة، اهلل يرحمه ويغفر له.
وقال الفنان طارق العلي: 
الشــيخ دعيــج اخلليفة اهلل 
يرحمه كان صديقا للفنانني 
بجميــع أعمارهم، والكل كان 
يحبــه ويحترمــه، ولم تكن 
له أي عداوات مع احد، وكان 
بوخليفة إنسانا طيبا وخدوما 

ورجال اجتماعيا مبعنى الكلمة، 
ويشارك الناس في مناسباتهم، 
افراحهــم، وأحزانهــم، وأنــا 
صعقــت باخلبر، خاصة اننا 
التقينا قبل يومني في معرض 
العطور بأرض املعارض وكان 
كعادته بشوشا، اهلل يرحمه 

ويغفر له.
عبر د.بشــار عبداحلسني 
عبدالرضا عن حزنه الشديد 
لوفاة الشاعر دعيج اخلليفة 
الذي يكن له معزة خاصة في 

قلبه، وقال: 
أنا مصدوم من هذا اخلبر، 
ولكن قضاء اهلل وقدره، اهلل 
يرحمــه ويغفر لــه ويدخله 

فسيح جناته.
وقال الفنان القدير محمد 
املنصور: مهمــا نتحدث عن 

الراحل الشيخ الشاعر دعيج 
اخلليقــة فلــن نوفيــه حقه 
ألنه من الشخصيات القريبة 
لقلــب كل فنان فــي الكويت 
واخلليــج والوطــن العربي، 
فقــد كان صاحــب ابتســامة 
دائمة ووجه بشوش، ويعامل 
اجلميع بكل احترام وتقدير، 
وعزاؤنــا الكبيــر ألســرة آل 
الصباح الكــرام، وعظم اهلل 
أجرنا بوفاة الغالي بوخليفة.
فيمــا قــال الفنــان خالد 
العجيــرب: الراحــل الشــيخ 
دعيــج اخلليفــة كان صديق 
اجلميع، ومحبا لهم، ويتعامل 
بكل تواضع، وداعما للجميع، 
ولكن هذه إرادة اهلل، نســأل 
اهلل له الرحمة واملغفرة، واذا 
كان جسده رحل عنا فأعماله 
الطيبة ستبقى في  وسيرته 

ذاكرتنا ما حيينا.
بينما قالــت الفنانة منى 
شــداد: مصدومــة مــن وقت 
ســماعي هذا اخلبر احلزين، 
فالشــيخ دعيــج اخلليفــة 
كان إنســانا طيبــا وقمة في 
التواضع، وكان يعامل اإلنسان 
العادي بكل احترام وتقدير، 
ولم يقصر مــع احد في يوم 
ما بابتسامته احللوة التي لم 

حلظات حزن وصدمة شديدة عاشها الوسط الفني واإلعالمي واملجتمع الكويتي واخلليجي بعد اإلعالن عن رحيله

سعد الفرج

داود حسني

عبداهلل العماني مادلني طبرعلي العليمنى شداد

حياة الفهد

.. وفي إحدى املناسبات الوطنية

الراحل الشيخ دعيج اخلليفة رحمه اهلل في جناح »األنباء« خالل افتتاح معرض »وطن النهار« بوخليفة - رحمه اهلل - مع الفنانة حياة الفهد وزهرة اخلرجي وبثينة الرئيسي

عبداالمام عبداهلل

حليمة بولند

ابراهيم الصالل

ابراهيم احلربي د. طارق العلي

سـعد الفرج: مشـهود له بالتواضع والسـعي في اخلير وأعماله باقية

علي العلي: ابتسـامته لـم تكن تفارقه ونشـر التفاؤل فـي كل مكان
عبـداهلل العمانـي: أخ وأب غالي وطيـب ولم أر منه غيـر كل محبة

داود حسـن: إنسـان راقٍ مبعنـى الكلمـة وكنا نخجل مـن تواضعه

حياة الفهـد: كان قريبًا جدًا مني وهو إنسـان متواضـع وحبيب الكل

فهـد الناصر: إنسـان محب وقريـب من النـاس باألفـراح واألحزان د. بشـار عبداحلسـن عبدالرضا: الراحـل له معزة خاصـة في قلبي

مادلن طبر: شـخصية استثنائية وبشوشـًا وحبيب احلياة والفنانن

خالد العجيرب: صديق للجميع وداعم أساسـي لهـم ويتعامل بتواضعمحمد املنصـور: بوخليفة من الشـخصيات القريبة لقلـب كل فنان
د. طارق العلـي: بوخليفة كان حبيب الـكل واجتماعيًا مبعنى الكلمة

إبراهيـم الصالل: قدم بوخليفـة الكثير للحركة املسـرحية الكويتية

منى شـداد: لـم يقصر مـع أحد في يـوم ما وعامـل الـكل باحترام 

حليمـة بولند: كان طيبـًا وبشوشـًا والصفات احللـوة اجتمعت فيه عبداإلمام عبداهلل: الشـيخ دعيج اخلليفة كان خيـر صديق للفنانن

الشاعر الديبلوماسي
ولد الشــاعر الراحل الشيخ دعيج اخلليفة عام 
1971، وهو حفيد الشيخ جابر األحمد، أمير الكويت 
األســبق، رحمه اهلل، اما والدته فهي الشيخة لولوة 
جابر األحمد الصباح ووالده الشيخ خليفة العبداهلل 

اخلليفة.
أمت الراحل تعليمه املدرسي، ثم انتقل الى املرحلة 
اجلامعية في جامعة الكويــت وتخرج فيها بعد ان 
درس بقســم العلوم السياسية، ومتكن الراحل من 
الوصول الى العديد من املناصب املميزة داخل الكويت 
وخارجها، كما حصل علــى الكثير من العضويات 
املميزة، ومن أبرزها،  عام 1993 اصبح دعيج اخلليفة 
عضوا بجمعية الصحافيــني الكويتية وكانت هذه 
أولــى عضوياته، أما في عــام 1996 فحصل على 
عضوية جمعية الصحافيني العرب، والى جانب ما 
سبق حصل على عضوية شركة السينما الكويتية 
الوطنية )سينسكيب(، وتسلم منصب رئيس اللجنة 
اإلعالمية لها، وكان عضوا شرفيا في نادي أرسنال 
اإلجنليزي، وبحلول عام 1995 اصبح دعيج اخلليفة 
ديبلوماســيا في وزارة اخلارجية بالكويت، وآخر 
منصب شــغله الراحل فيها هو مستشار، كما عنّي 

الرئيس الفخري للمسرح الشعبي.
وبجانب املناصب التي حصل عليها، رحمه اهلل، 
كان يهتم أيضا بالكتابة والتأليف ومتكن من كتابة 
العديد من األغاني واملسرحيات واملسلسالت، وأيضا 
كان يقوم بالكتابة في اكثر من مجلة خليجية وعربية 
مثل »مجلة األسرة، مجلة النهضة، مجلة كالم الناس، 
مجلة اجلرمية«، ولقد برع أيضا في مجال الشعر.

تزوج الراحل الشيخ دعيج اخلليفة من الشيخة 
عالية اخلالد ورزقه اهلل منها بأربعة أبناء هم »لولوة، 

دالل، بدرية، خليفة«.

ثرى الكويت احتضن جثمان دعيج اخلليفة
ياسر العيلة

بحضور عدد من النجوم منهم 
محمد املنصور وطـــارق العلــي 
ود. بشــار عبداحلسني عبدالرضا 
وداود حســني وخالــد العجيرب 
ومجموعة من اإلعالميني ومشاهير 
السوشيال ميديا، وغيرهم، شيعت 
الكويت امس الشاعر الراحل الشيخ 
دعيج اخلليفة الصباح عن عمر يناهز 
الـ5٠ عاماً، والذي رحل عنا بعد عطاء 
دام اكثر من 3٠ عاما في الســاحة 
الغنائية واالدبية التي اثراها الراحل 

بإبداعات فنية مختلفة.
للفقيد الرحمة، ونســأل اهلل ان 

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

املجلس الوطني: للراحل إسهامات 
مشهودة في مجاالت عدة

نعى املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ببالغ احلزن واألسى املغفور له 
بإذن اهلل تعالى الشاعر الغنائي والكاتب 
الشيخ دعيج اخلليفة )1972 - 2٠21( الذي 
انتقل إلى جوار ربه بعد مســيرة مليئة 
الشــعر  بالعطاء واإلجناز في مجاالت 

والكتابة.
 ونقل الناطق الرسمي للمجلس واألمني 
العام املســاعد لقطاع الثقافة د.عيسى 
األنصاري تعازي وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
عبدالرحمن  املطيري وأمني عام املجلس 
كامل العبداجلليــل وكافة العاملني فيه 

ألسرة الفقيد.
 وقال د.األنصاري: رحل عنا الشاعر 
الغنائي والكاتب الشــيخ دعيج اخلليفة 

الذي كانت له اســهامات مشهودة في 
مجاالت عدة، منها كتابة كلمات األغاني 
الوطنية والعاطفية التي تغنى بها العديد من 
الفنانني املشهورين، إضافة إلى مساهماته 
القيمة في مجال كتابة أغاني املسرحيات، 
بجانب رئاسته الفخرية للمسرح الشعبي، 
وكتاباته األدبية والشعرية في العديد من 
الصحف واملجالت الكويتية واخلليجية، 
وإسهاماته في مجال السينما من خالل 
عضويته في شــركة السينما الكويتية 

الوطنية.
وفي اخلتام، أعرب د.األنصاري عن 
الفقيد ولكافة  لــذوي  التعازي  خالص 
العاملني في مجال الفنون الغنائية والشعر 
والكتابة الصحافية، داعيا املولى عز وجل 
أن يســكنه فســيح جناته ويلهم أهله 

ومحبيه الصبر والسلوان.

االمني العام للمجلس كامل العبداجلليل وزير اإلعالم عبدالرحمن املطيري

ومــا أضيق هــذه احليــاة، وما أكثر 
مفاجآتها، وما أصعب اخلبر املؤلم حينما 
يكون من تسمعه ويصلك ويكون بينك وبني 
من فقدته لقاء عمره ساعات أو دقائق وال 

يعلم ساعة الفقد إال اهلل تعالى.
باألمس كنت والشــيخ دعيج اخلليفة 
الصباح جنلس على مقربة واحدة في هذه 
احلياة الدنيا الفانية في التجمع السنوي 
السادس خلريجي مدرسة كيفان، وعندما 
لقيت الراحل مازحته ومازحني والتقطت 
»سيلفي« معه للذكرى، وما كنت أعلم أنها 
اللقطة األخيرة، التي قد أحظى بها إلى جانب 
العزيز الراحل الشيخ دعيج اخلليفة الصباح، 
رحمه اهلل وأسكنه املولى عز وجل فسيح 
جناته، وغفر له وأحلقه مبنازل الصاحلني.

ومبزيد من احلزن واألسى أنعى الشيخ 
دعيج اخلليفة الصبــاح.. وأتقدم بالعزاء 
من ذويه ومن آل الصباح الكرام، لقد كان 
رحمه اهلل داعما في العمل التطوعي وراعيا 
له في كثير من اجلوانب وامللتقيات األدبية 
واإلعالمية والفنية، وله وقفات في تكرمي 

النخب االجتماعية والفكرية واألدبية في 
الكويت.

لقد كان الشاعر دعيج اخلليفة، رحمه 
اهلل، رجال عرف الشعر بال تكلف وتقاطرت 
كلماته كاملاء السلسبيل، لتكون رسالة إلى 
القلوب والعقول، وكيــف ال وهو حفيد 
أمير القلوب الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهلل ثراه، لقد ملك القلوب بحضوره 
املتميز وأدواره املتعددة، فرحمة اهلل عليك 
يا ابن الوطن الغالي الكويت، ومد لك األرض 
التي ستضمك وحتتفظ منك بكل طيبتك 

وسماحتك ومواقفك.
وقبل الرحيل املفاجئ أثارت مشاعري 
تغريدة أطلقها رحمــة اهلل عليه في يوم 
اجلمعة كتب فيها »اللهم ال تدع لنا في يوم 
اجلمعة ذنبا إال غفرته وال مريضا إال شفيته 
وال ميتا إال رحمته وال دعاء إال استجبته 
وال تائبا إال قبلته«، وإن دل ذلك على شيء 
فإمنا يدل على سمو أخالقه وشعبيته ألنه 
احملبوب بني الناس وسيبقى كذلك، رحم اهلل 

الشيخ دعيج اخلليفة.. وإن رحيله ملؤلم.

بداية نتقدم إلى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، وأسرة آل 
صباح الكرام، بأحر التعازي القلبية لوفاة 

املغفور له الشيخ دعيج اخلليفة.
الشيخ دعيج  بالتعازي حملبي  وأتقدم 
في عموم أرجاء الوطن العربي فقد كانت 
له شعبية واسعة فقد كان شاعرا موهوبا 
ونشطا في مواقع التواصل االجتماعي فله 

متابعون من كل أنحاء العالم.
وأتقدم بالتعازي لنفسي فقد خسرت 
زميال لي بالعمل لم يكن صديقا ولكن كان 
زميال فقط، ولكنــي كنت أعتبره أخا لي 
فلم أشهد في طيبته وتواضعه وتسامحه 
وكرم أخالقه، فواهلل ال يوجد موظف يعرفه 
بوزارة اخلارجية إال وكان محبا له من شدة 
تواضعه وكرم أخالقه، كان يفزع للصغير 
قبل الكبير وكان يتعامل مع الكل برحابة 
صدر وابتســامته الدائمة كانت ال تغيب 

عن وجه.
إال أنها األقدار أن نفارق، فهذه احلياة 
ال أحد يدوم معنا دائما نفارق من نحب، 
حقيقة أمر منذ شهر تقريبا بحالة نفسية 
ســيئة بانقباض في الصدر وعدم الرغبة 
في التحدث مع احد وعدم الرغبة في رؤية 
احد ولم يكن ينقصني مع كل ما أمر به من 
أزمات ومشكالت إال وفاة شخص عزيز 

على قلبي.
فهل يعوض دعيج؟ حقيقه خســارته 
كبيرة ومؤملة ليس من السهل أن جند شاعرا 
ميأل قلبه كل هذه الطيبة التي كانت متأل 
قلبــه إال أنها هذه هي احلياة فاملوت قدر 
اللهم ال اعتراض على حكمك، وال حول وال 

قوة إال باهلل العلي العظيم.
فالشــيخ دعيج توفي في شبابه تاركا 
أشعارا جميلة رائعة كتبها بإحساس عال 
وقلب مرهــف، فالطيبون دائما يرحلون 

باكرا عن هــذه احلياة، ملاذا ألن أرواحهم 
الطيبة غير قادرة على حتمل متاعب هذه 

احلياة وأحزانها.
فكل يوم يصبح املرء منا على صدمة 
ومشــكلة وعقبات ومشاكل زخم احلياة 
وضجيجهــا، دائما ما يرهق الطيبون فال 
يستطيعون حتمل كل مشاكل هذه احلياة 

وصعابها.
فكلنا راحلون عــن هذه احلياة ولكن 
هناك سيبقون في القلوب وسيبقون في 
الذاكرة ملاذا ألن لهم بصمة في هذه احلياة، 
فاليوم مات الشــيخ دعيج ولكن هل مات 
حقا؟ ال، فأشعاره وكلماته اجلميلة التي هزت 
القلوب طوال هذه السنوات ستبقى مخلدة 
ســتتوارثها أجيال وراء أخرى وستبقى 
ابتسامته باقية معه فجسده قد رحل ولكن 

روحه الطيبة ستبقى معنا.
البعض ال يعرف الشيخ دعيج شخصيا، 
فقد يعتقد البعض أنه فقط حفيد املغفور له 
أمير القلوب الشيخ جابر األحمد، لكن لو 
عرفتموه كما عرفته أنا لعلمتم أنه كان يعيش 
حياته مواطنا عاديا ملتزما بالقانون والنظم 
واللوائح شأنه شأن بقية أفراد الشعب حتى 
انه لم يكن له غرفة مستقلة في الوزارة بل 
كان يجلس مع زمالئه الشباب بكل تواضع، 
ولم يكن أبدا متعاليا. جعل اهلل روحه الطيبة 
وتواضعه وكرم أخالقه وفزعته في مساعدة 

احملتاجني في ميزان حسناته.
إال انه ترك درسا لكل أطياف املجتمع أن 
االبتسامة التي ال تغيب عن الوجه والتواضع 
واخللق الكرمي يجعــل لك محبني أنت ال 
تعرفهم فهل كان يعرف الشيخ دعيج أني 
أحبه كأخ لي ال لم أقل له وهناك كثر يحبونه 
ويدعون له، ونتمنى أن يتمتع الكل بأخالق 

الشيخ دعيج وسماحته وطيبة قلبه.
ونسأل اهلل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر 
والسلوان وان يعيننا جميعا على حتمل 

متاعب هذه احلياة وصدماتها وصعابها.

مات دعيج أم لم ميت؟
عزة الغامدي

فهد الناصر

سلطنة حرف

 gstmb123@hotmail.comطارق بورسلي

دعيج الصباح.. 
الرحيل املؤلم

د.بشار عبداحلسني

محمد املنصور

خالد العجيرب

تشييع جثمان الراحل الشيخ دعيج اخلليفة

أثناء مشاركته في إحدى احلمالت اخليرية.. وفي حفل جمعية املرشدات الكويتية

.. وخالل حفل تكرميه لـحصوله على سفير النوايا احلسنة من قبل املنظمة النرويجية للعدالة و السالم

حضور من جنوم الفن ووسائل اإلعالم ومشاهير السوشيال ميديا الراحل إلى مثواه األخير

.. ورحل البشوش
مفرح الشمري 

منذ 3٠ عاما وأنا أعرف الراحل 
الشيخ دعيج اخلليفة، الرجل البشوش 
وصاحب االبتسامة التي ال متل منها.
لم يستغل الراحل الشيخ دعيج 
اخلليفة اســم عائلته او مكانته في 
التعامل مع النــاس بل كان يتعامل 
معهم بكل حــب وكأنه واحد منهم، 
جتده في افراحهــم واحزانهم اول 
الرغم من مشاغله  احلاضرين على 
الكثيرة، يســاعد كل من يلجأ إليه 
سواء مواطن او مقيم على هذه االرض 

الطيبة دون كلل او ملل.

»بوخليفة« كان دائم السؤال عن 
اصدقائه سواء من خالل »مسجاته 
الهاتفي،  او باالتصال  الصباحيــة« 
ألنه يقدر معنى الصداقات االنسانية 

اخلالية من أي مصلحة.
وهو لم يرفع اي دعاوى قضائية 
على أحد حتى عند تعرضه لإلساءة، 
ودائما كان يقول لي »خلهم يقولون 
اللي يقولونه اهلل يهديهم، فأنا عمري 
ماراح أرفع قضية على مواطن كويتي 

الن أهل الكويت تاج على راسي«.
يا بوخليفة، ويلهم  اهلل يرحمك 
أهلك ومحبيك الصبر، ويدخلك فسيح 

)زين عالم(جناته. الزميل مفرح الشمري مع الراحل في مهرجان املميزون في دورته األخيرة 

رثـاء
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الديوان األميري ينعى الراحل
نعى الديوان األميري املغفور له بإذن اهلل الشيخ دعيج 
خليفة العبداهلل اخلليفة الصباح، الذي توفي عن عمر يناهز 
5٠ عاما، وقد ووري جثمانه الثرى بعد صالة عصر أمس 
السبت، وحدد الديوان هواتف للتعزية »رسائل نصية«:

الرجال: 66692222 وللنساء: 99٨٨٤٤٨٨.

رحلة الراحل مع »األنباء«
عالقة الشاعر الراحل 
الشيخ دعيج اخلليفة 
مــع »األنبــاء« عالقة 
حــب وود وإخالص، 
حيث دأب الراحل على 
التواصل مع »األنباء« 
التســعينات،  منــذ 
ولم يتخلــف عن أي 
مناســبة أو دعوة من 
»األنباء« عن احلضور 
واملشاركة فيها، وذلك 

حلبه ألسرتها.
وكتب الراحل الشيخ 
دعيج اخلليفة على مدى 
3 عقــود العديــد من 
املقاالت في »األنباء«، 
بأبيات  وكانت يختمها 
شــعرية حتت اســم 

»الجئ عاطفي«.
أثرت  املقاالت  هذه 
صفحات اجلريدة في 
مختلف املجاالت الفنية 
والشعرية والرياضية 
حيث  واالجتماعيــة، 
تعتبر صفحات »األنباء« 
الراحل،  للشاعر  منبرا 
وفيما يلي إحدى مقاالته 
في تســعينيات القرن 

املاضي.


