
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
ــمــثل حـــكــيم جــاسـم في جــلــســة بــا
حـــضــرهـــا عــدد من اصـــدقــاء وزمالء
ـلتقى صالح الصحن وقدمها رئيس ا
قـائال (الـيـوم نـحـتفـي بضـيف مـتـمـيز
ثال ـسرح والسيـنما  في الدراما وا
من طــــراز خــــاص وجنم فـي ســــاحـــة
ـشـهـد الــعـربي والـعــراقي يـفـهم في ا
كان تفـسير الـتمثـيل وله معرفـة في ا
واالضـاءة هـذا الـوعي اجلـمـالي نـحن
بــحـــاجـــة الــيه لـــكن غـــيــاب الـــدرامــا
والـسـيـنـمــا حـالت دول هـذا الـتـوصل
والــتــطــور) واضــاف (تــقــول ســيــرته
الـذاتــيـة انه تــولـد بــغـداد عـام 1961
دكـتوراه فلـسفـة بفن الـتمـثيل جـامعة
ـســرح مـعــيـدا بــكـلــيـة بــغـداد قــسم ا
الــفـــنــون اجلــمــيـــلــة ومــشـــرفــا عــلى
االنـشـطـة الـفـنــيـة في الـكـلـيـة ويـعـمل
ــســرح الــفــجــيــرة في مــديــرا فــنــيــا 
االمــارات الـــعــربــيـــة عــضــو نـــقــابــة
ـسـرحـيـ وفـرقة الـفـنـانـ واحتـاد ا
مـسـرح الـفن احلـديث نـال الـعـديـد من
ثل في اجلوائز مـنها جـائزة افضل 
مـــســرحـــيـل ظل في هـــذيـــانه يـــقـــظــا
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لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي بحكيم جاسم Ÿ«bÐ≈ …dO∫ ا

تعـرف سره كـونه هو االساس النه فن
حي اليــقـبل اخلــطــا والـتــكــرار وكـنت
ــشــوره من اجل ان اتــقــبل الـــنــقــد وا
يـكـون هـنـاك مـشــهـدا مـتـكـامال ) وعن
جــــيــــله قــــال (ان جــــيــــلي هــــو جــــيل
التسعينيات الذي انتج الفنان كاظم
الـنصـار وغا حـمـيد وحـيدر مـنعـثر
سرح كوكبـة رائعة تركت بـصمة في ا
والدرامـا لذلك لم يـنتج اجليل الالحق
اي شئ فــقط هم حــلــقــة تــواصـل بـ
ن الـرواد واجليل اجلـديـد) متـساءال (
تـسـلم الـرايـة? الادري) مـسـتـذكـرا (اما
من سـاعـدني بـدخول الـتـلـفزيـون فـهو
الــفـنـان الـراحل يــوسف الـعـاني الـذي
قـدمــني لـلـمــخـرجــة فـردوس مـدحت)
داخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
ــتــحــدثــ بــحق احملــتـــفى به واول ا
الكـاتب علـي صبري الـذي قال (عـرفته
مــنــذ الـطــفـولــة ثم في كــلـيــة الـفــنـون
اجلميلة وكتبت اول سـهرة تلفزيونية
وقـدمت الــنص الى مـعـاذ يـوسف و
قبوله وعند الـتصوير شاهدت يوسف
الــعـاني وســهــيـر ايــاد واقــبـال نــعـيم
واخــرون ن سـألـت اخملـرج عن الــبـطل
ـــمـــثل حـــكـــيم قـــال ان وجه جـــديـــد ا

مثل يعطي اطمئنان لزمالءه) .  ا
في خـتـام اجللـسـة  تكـر احملـتفى
به بـدرع اجلواهـري قدمه الـناقـد علي
الـفـواز وقالدة االبـداع قـدمـهـا اخملرج
صـــالـح الـــصـــحن و الـــتـــقـــاط

الصور التذكارية. 
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الشـاعـرة العـراقـيـة وقعت  مـنـجزهـا االول (نـون وياء)
في حفل اقـامه البيت الثـقافي البابـلي فيمـا قدم الناقد

والشاعر حس عوفي قراءة نقدية عنه.
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مـثل الـسوري يـطل بعـدة أعـمال درامـية خالل رمـضان ا
2019 إذ يشـارك في مـسلـسل (دقيـقة صـمت) مجـسدا
شخـصيـة العمـيد عـصام. كـما يحل  ضـيفـاً على عـمل

هما(مسافة أمان ) و(العاشق صراع اجلواري).
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رئــيس غــرفـة جتــارة بــغـداد اعــلن انـه  مـؤخــرا اقــامـة
معـرض تشـكيـلي على قاعـة الغـرفة حتت عـنوان (الـلوحة

رسالة حياة) ضم 33 لوحة فنية لـ 26 فنانا.
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الـكــاتب الـعـراقي صــدر له عن دار الـورشـة الــثـقـافـيـة
للـطباعـة والنـشر والتـوزيع  كتـاب(ياعلي) احلـائز على
ـركــز الـثـاني في مــسـابـقـة نــاجي الـسـاعـاتي / ادب ا

الرحالت لعام 2017.
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الكـاتب الـعـراقي صـدر له عن جـمـعيـة االمل الـعـراقـية
كتـاب بعنوان (قراءة وجيزة في الـقراءات احلديثة لفقه
فـهوم االفـعى) ويقع في رأة مـساهـمة في الـتعـرض  ا

توسط. 234 صفحة من القطع ا
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الكـاتـبة االردنـيـة ادارت االمسـيـة التي اقـامـها مـنـتدى
الرواد الـكبار وضـيف خاللها الـدكتورة دالل عـنبتاوي
والــشــاعــر مـحــمــد خـضــيــر في قــراءة أدبــيـة لــكــتـاب

الشاعر راشد عيسى  (رشدونيوس).
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األسـرة في بـيـان (يـؤسـفـنـا أن نعـلن
أن جون سـيـنجـلـتون تـوفي... وافته
ـنيـة بـسالم وكـان محـاطـا بـأسرته ا
وأصـدقــائه). وفي وقت ســابق قـالت
ـؤلم األسـرة (إنـهـا اتــخـذت الـقـرار ا
بـــــفــــصـل أجـــــهــــزة اإلنـــــعـــــاش عن
ســيـنــجــلـتــون الــذي كـان في مــركـز
سـيـدارز-سـايــنـاي الـطـبي في لـوس
اجنلـوس مـنذ أصـيب بـاجلـلطـة يوم
17 نيـسان). وكـان سيـنجـلتـون أحد
سكـان جنـوب وسط لوس اجنـلوس
حـيث  تـصـويـر فـيـلم (بـويـز إن ذا
هـود) الـذي القى اسـتـحـسـان الـنـقاد
وتدور قصته حول صداقة تنشأ ب
عــدد من الــصــبـيــة وسط أجــواء من
عـــــنـف الـــــعـــــصـــــابــــــات. وأصـــــبح
سـيــنـجـلـتــون أول أمـريـكي من أصل
أفــريــقي وأصــغــر شــخص يــتــرشح
جلـائــزة األوسـكـار في فــئـة اإلخـراج
وهـــو في الــرابـــعــة والــعـــشــرين من
عـمـره عن الـفـيـلم الـذي كـتـبه أيـضا.

{ لوس اجنـلـوس - وكـاالت - قالت
أســــرة اخملـــــرج األمـــــريــــكـي جــــون
ســـيـــنـــجــلـــتـــون الــذي كـــانت أولى
جتـاربه اإلخـراجـيـة في فـيـلم صـبـية
احلي (بـويـز إن ذا هـود) عن صـبـيـة
يـعـانـون في حـي يـعج بـالـعـصـابـات
فـي لـــــوس اجنـــــلـــــوس إنـه تـــــوفي
ـاضي عن 51 عـامـا بـعد االسـبوع ا
أيـــام من تـــعــرضـه جلــلـــطـــة.وقــالت

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـية تـشارلـيز حتـدثت النـجمـة الـعا
ثـيــرون عن عـالقــتـهــا بــابــنــتــيــهـا
ـتـلـكـان ثـقة مشـيـرة الى (انـهـمـا 
عــالـيـة بــنـفـســهـمـا وتــعـرفـان عـدة

اشياء لم تخبرهما عنها).
وتــابــعت خالل مــقـابــلــة تـلــفــازيـة
(بالرغم من أن لـديهمـا قدر محدود
ـعرفـة في هذا الـعمـر فأنـهما من ا
تـتصـرفان عـلى أساس أنـهمـا على
درايـــة بـــكل شـيء. كـــمـــا أنـــهـــمـــا
عرفـة باستمرار تستخـدمان هذه ا
وكــأنـهــمــا تـقــوالن (أنت غــبـيــة يـا

أمي). 
وروت ثـيـرون قصـة حـصلت مـعـها
كشفت فـيها عن مـعلومات جتـهلها
لكن احـدى بنـاتهـا على درايـة بها
قـــائــلـــة)في أحـــد األيــام قـــالت لي
ابنتي جـاكسون الـبالغـة من العمر
7 سـنـوات أن مـيـدوسـا تعـيش في
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ـمــثـلـة الــسـوريــة سـوزان جنم الــدين عـبـر نـشــرت ا
صفـحتها على موقع االنستغرام صورة من كواليس
مـثل اآليسلـندي ثور فيـلم حمـلة فرعـون إلى جانب ا
بغـورنسـون الشـهيـر بشـخصـية اجلـبل في مسـلسل

الي حول العالم. صراع العروش الذي يتابعه ا
وشـكـلت الــصـورة مـفـاجـأة كـبـيــرة لـلـنـاشـطـ عـلى
مـواقع الـتـواصل االجـتـمــاعي وذلك بـسـبب الـفـارق
الـكبـيـر في الـطول واحلـجم بـ جنم الـدين واجلبل

فسيطرت روح الكوميديا على معظم التعليقات.
وتـدور أحـداث ( حـمـلـة فـرعـون) في إطـار تـشـويـقي
مـثـيـر حـول الـشـاب يحـيى الـشـهـيـر بـفـرعـون والذي
يديـر أكبر شبـكة اغتيـاالت منظـمة في مصر فـيجبر
على الـتوجه إلى سورية لـتحرير حبـيبته والعمل من
قـرر أن ينافس في مـوسم األعياد لضـمه نخبة من ا
جنوم الـتـمثـيل مـنـهم عمـرو سـعد و روبي و مـحـمود
عــبـد الـغــني و سـوزان جنم الــدين و قـمــر و حـوريـة
الكم مــايك تـايــسـون واآليــسـلــنـدي ثـور فــرغـلي و ا
بغـورنـسون ومن تـألـيف كر حـسن بـشيـر وإخراج

رؤوف عبد العزيز.

حمام السبـاحة فقلت لها:
لم يــكن لـدي أدنـى فـكـرة
أن مــــــــــــــــيــــــدوســــــا
تـــــــعـــــــــــــــــيـش في
حــمـام الــسـبــاحـة
اخلـــاص بــــنـــا
ـناسـبة من با

أيـــــن هــــي?
فــنــــظــرت

إلي
وقــــــــــالت:

نيو جيرسي.
يــــــــشــــــــار إلى أن

ميدوسا في األساطير
اإلغــريـــقــيــة كـــانت فــتــاة
جـــمــيــــــلــة غــيــر أن آثــيــنــا
غـضبــــــت عـليـهـا فحـولتـها
ـظـهـر إلـى امـرأة بـشـــــــعــة ا
كـــمــــا حـــولت شـــعـــرهـــا إلى

.( ثعاب
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تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ 2.
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عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك.
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مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
.رقم احلظ 9. لنفسك قليالً
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ساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك ساعد اآلخرين 
جتذب الناس إليك. 
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فاوض حتى حتصل على ما تريده بالضبط  ال تهدر
وقتك بالتفاصيل التافهة .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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ال تتـفـاخـر بـالـعـظـمـة أو الشـهـرة  فـالـنـاس يـبـحـثون
دائماً عن األخطاء .
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة .
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ــتك .يـوم ال تــعـد االنـتــقـاد يــحـبــطك و يـثــني من عـز
السعد االربعاء.

bÝô«

دقّق تـوقّعـاتك  ثمّ انـظـر مـا يـحـدث. أنت ال تـسـتـمتع
. عموما بالروت

Ë«b «

الـعمل يـصبح اصعب اكـثر فاكـثر وهـنالك الكـثير من
العمل لتنجزه .

¡«—cF «

في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
. تريد.يوم السعد االثن

 u(«
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فقودة  الكلمة ا
اكتب الـكلـمات وفق تـوضعـها الصـحيح
ــربــعـات لــتــحــصل عــلى كــلــمـة داخل ا

اغفلت عمدا:
©WOÐdŽ WOB ý®

العريس  –اجلوري  –سرايا  –سيـنما
ـاسة  –اماره  –جـبـهـة قـتـال  –درب ا
مــحــبـة  –اســيـد  –صـور  –رفــحـة –
اصيـلة  –الشـهـبا  –صودا- صالح –

ابل.

اشـعـر بــجـو طـاغ االن ..وشـوقــا يـقظ دمي  لــذلك سـوف ارجيء مـا اود
قـوله الحــقــا أالن إمـتألت الــذاكـرة بــصــورة مـســتـعــادة . فـلــقـد شــعـرت
ن حـولي  فـقـد أحـتـفي بـي عـلى نـحـو يـصـفـني فه بـعـراقـيـتي تـتـجــلى 
ـناهـضون لـهم بأنه جنـوميـة عز أندادي بـأنه ارضاء لـلغـرور  ويصـنفه ا
ألظـهـر . هل جـرب أحدنـا مـحـاسن النـجـومـية  قـبل ان يـدفع ضـريبـتـها
ـطارات .تقـول لي فـنـانـة جنمـة في بالدهـا  حـدودهـا طريـبـيل أرضـا : ا
صارت منزعا عـلي ان أتخلى عن جـميع زيناتي ومـعداتي قبل ولوج باب

الطائرة ..
 لـقـد اعـفـتـني  - والــكالم لـلـمـتـحـدث - سـيــدة بـاسـمه من نـزع الـنـطـاق
واخلـا وكل شيء يـرن حتت اشـعـة الـســكـانـر  قـبل الـصـعـود الى نـفق
الـطـائرة  وأجـلـسـني الـسـائق الـذي يـقل حـمـلـة بـطـاقـة اخلـطـوط اجلـوية
الـعــراقـيــة مــجـانــا  الى جـانــبه مع إطــراء الطـراف احلــديث وحــزن عـلى
خضير هـادي   وتلقيت  حتـيات من كابـ الطائرة مع لـوم على قسوتي

مع (جنمات البرنامج ).
تنـبي ذلك الشارع اخلـيطي االحـتفالي الـذي تبلغ ذورته اجلـمعة   في ا
ثم ليـأفل مجده االثـيل قبل الـعصـر  تلـقى العراق بـاسره  يـقول مـايقول
على نـحـو مايـفعـل االنكـليـز في الـطرف االغـر  وفي حـديقـة الـهايـد بارك
التي لم أرهـا .هـنـاك رأتني بـغـداد مـدلال أطلـب ما اشـاء من اغـان أعدت
ن يؤكدون انـهم من العائـدين الغا بـاجلالل واجلمال في للوافديـن 
عاله .نهر دجلة الوحلي الذي  جتثم عـلى مائه الهائج عبارة جبانة التود

ان تتصدر نشرات االخبار .
ـعــجـبـ .. ثم دعــاني عـلى اســتـكـان شـاي او  قـال لي : أنـا مـن أشـد ا

سكنجبيل و شيء يروق البال واليسبب في تصاعد نسبة السكر.
 ضحـكت لكـلـمة أشـد اسمـعهـا دائـما في الـعراق  قـليـال مايـستـخدمـها
ـا ألن الـعـراقـيـ دومــا في شـدة.  انـا مـسـهـور !! قـلت ذلك الـعـرب  ر
ـعد فقط .ضـحكت ..قـالت كيف ? قـلت احتاج ذيعـة تعـرفني من خالل ا

الى ثالث نقاط فوق الس  ..وهذا اليتأتى بسهولة .
ـانــيــون  احملـلــلـون  –احملـرمـون  كل شيء في بالدنــا صــدفـة  الــبــر
السـيـاسـيون  عـلى الـشاشـة ورزقـهم دائـما خـلف الـبـاب. فلـمـاذا الأكون

جنم صدفة !
 كنت امـشي مع اطـول احملامـ شـهرة  –يرفض تـداول كـلـمـة قـامة -
طـارق حـرب فـوق جـسر اجلـادريـة  يـفـوقـني شـهـرة وافـوقه  فـي الـطول

قليال مع انتصاب القامة.
كن ان  قال لي : جـنابك تـعرف ان حـاالت االنتحـار في إزدياد  لـذلك 
جتد اجلواب عند الشـرطة النهرية .قـال مالزم بنجمة واحدة : ارادت ان

تقـذف باوالدهـا ثم رمت بنـفسـها بـعدهم  فـكتـبت لهم
ـكن سـيلـفي اسـتـاذ انا من النـجـاة عـلى أيديـنـا ..

عجب !!  أشد ا
 الشـهرة لـذيـذة كمـا يقـول فيـصل الـياسـري  لكن

لذتها التدوم.
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شارليز ثيرون

وسم ـمثلة السـورية تطل خالل ا ا
الـــرمـــضـــاني بـــعـــمل واحـــد هـــو
مـســلــسل (سالسل دهب) تــألـيف
سـيف حامـد إخـراج إياد نـحاس

وتؤدي فيه شخصية (زكية).

جمـوعة من لوحاتها في التـشكيلية االردنـية شاركت 
ــعــرض اجلـــمــاعـي الــذي أقــيـم في كــالـــيــري سالل ا

بباريس ضمن مهرجان شمس للثقافة والفنون.

لـلـمخـرج غـا حمـيـد وجائـزة الـدولة
التـشجـيعيـة للـشباب وجـائزة االبداع
عن مسـرحيـة العبـاءة واعمـال درامية
اخرى مـنهـا للـحب فقط وقـيس وليلى
وحب من الـــنـــافــذة ومـــواسم احلب 
حــالــيــا يــعــمل في قــسم الــنــشــاطـات
ــادة الـتـمـثـيل الـطالبـيــة ومـحـاضـرا 
الـعمـلي والـنـظري). وقـال احملـتفى به
(صـدقـا هـذا االحـتفـاء وهـذه الـقـامات
هي من يــهــمــني من خـالل مـســيــرتي
الــفــنـيــة وحــديث الــيــوم عن الــذاكـرة
والـفـن وصـديق الـبـدايـة الـكـاتب عـلي
صــبــري)  وعن فـــلــســفــة الـــتــمــثــيل
واحلرفـة قـال (الـتـمـثـيل بـالـنـسـبة لي
ـثل هـو مـنــطـقـة مـرعـبــة. ان تـكـون 
يــعـــني ان تــعي الـــفــرق الــدقــيق بــ
احلــلم والــواقع وان تــكــون مــتــمــيـزا
ــــغـــامــــرة لــــذا اصـــاب وتـــدخـل في ا
سرح وعملت بالرعب عـندما اعمل بـا
في االخـراج والـورش والـتـدريب كـون
ــســرح وكــان لــنـا نــحن شــهــود فـي ا
ـسرح اسـاتذة كـبار ودخـولي لـلفن وا
هي فـتـرة االعـداد فـي مـراكـز الـشـباب
ـسـرح واهـمـيته) وهـنـاك بـدات اعي ا
واضـــاف (ان تـــكـــون خـــريج مـــســرح

وبـرز جــاسم كـوجـه جـديـد في جــاسم
بطـولة الـسهـرة الحظـته قلـقا حلرصه
عــــلى الـــــدور واســــتــــمــــرت عالقــــتي

وحتولت بـ كاتب
ومــــــــــنــــــــــتـج )
وشــــــــــهـــــــــادة
اخرى للفنان
كــــــــــــــــــــاظـم
الــــنــــصــــار
قـائال (نحن
جـــــــــــــــــــيـل
مـــحـــظـــوظ
تعـلمـنا من
اســـــاتـــــذة
كبار ورواد
وحــــــكـــــــيم
ـــــــــــــــــــثـل
انـــــتـــــقـــــائي

ادواره
الــــقـــــلــــيـــــلــــة
عالمـات مـهـمـة
ــــــــــتع كــــــــــان 
ـــــشــــــاهـــــد في ا
سـرح والـدراما ا
وتــــــواصـــــلـه مع

ومامطلوب مـنهم من اجل التحرير 
ـادة االرشيفية واعتمد الـفيلم على ا
اضــافـة الى الــشــخـصــيـة احملــوريـة
الـــذي يــــروي حـــقـــائـق الـــقــــضـــيـــة
الـــفــلـــســطـــيــنـــيـــة وهــو الـــســفـــيــر

الفلسطيني في العراق. 
ويـــقـــول الــونـــداوي لـ (الـــزمــان) ان
(سـعـادتي التـوصف عـنـد اعالن فـوز
العراق بجائزت مهمت مايحملني
مــســـؤولــيــة الــتــواصل واالجــتــهــاد
بشكل مضاعف). وعن مشاعره يقول
(ان الفوز كافـضل شخصـية اعالمية
جـاء بـعـد تـواصل وجـهـود ودعم من
كـافـة الـرواد طـوال اكـثـر من اربـعـ
عـامـا في ســتـديـوهـات اذاعـة بـغـداد
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حصل اخملرج االذاعي محمد سلمان
الــــونــــداوي عــــلى جــــائــــزة افــــضل
شـــخـــصـــيــة لـــلـــعــام 2019 واحــرز
العراق جائـزت في مسابـقة جامعة
الــدول الــعـربــيــة لـلــتــمـيــز االعالمي
لـــلــعـــام اجلـــاري  وشــارك الـــعــراق
ـسابقة الـتي اقيمت في مؤخرا في ا
جــامـعــة الـدول الـعــربـيــة بـالــقـاهـرة
وحــصل الــونــداوي عــلى جــائــزتـ
االولى كــافـضل شـخــصـيــة اعالمـيـة
والــثــانـــيــة عـن فــيـــلم قــلـب الــعــرب
كـــافــــضل فــــيــــلم وثــــائـــقـي اذ كـــان
الـسـيـنـاريـو واحلوار واالخـراج له 
ويــــجــــســــد الـــفــــيــــلـم دور الــــعـــرب

وتــلـفـزيــون الـعــراق الـتي اكــتـسـبت
مــنـهــا اخلــبـرة الــتي حتــتم عـلي ان
اضـــاعـــفـــهــا بـــعـــد اجلـــائــزة ) وعن
سـقبلـية اضاف (اسـتعد مشاريـعه ا
االن لـعـمل فـيـلـمـا وثـائـقـيـا بـعـنـوان
عــود اجلـنــوب يـتــحــدث عن الـفــرقـة
الــقــومــيـة الــبــصــريـة الــتي تــتــمـتع
بشهرة في احملافل الـدولية وحتتفظ
بــارشـيف كـبــيـر مــتـخم بــاالبـداعـات
والتواصل واجلوائز التي حصدتها
شـهد الـفني الفـرقـة واهمـيتـها فـي ا
العراق وسـاستعـ بارشيف الـفرقة
فـــضال عن احملـــاور الــتـي ســيـــكــون
ابطالهـا اعضاء الفرقـة البصرية من

.( الفنان
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طـرب العـراقي عامـر توفيق تلـقى ا
امــنـيـات االوســاط الـفـنــيـة وعـشـاق
صـوتـه بـالـشـفـاء الــعـاجل والـعـودة
الى مــحــبـــيه بــعــد تـــعــرضه الزمــة
صـــــــحـــــــيــــــة ادت الـى رقـــــــوده في
مـسـتــشـفى الـيــرمـوك بـبــغـداد مـنـذ
ــاضي وهــو يـعــاني من االربــعــاء ا
غـياب وعـيه نـتيـجة الـفـشل الكـلوي

وارتفاع السكر في دمه.
وتـفــقـده وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
واآلثـار عـبـداالمـيـر احلـمدانـي وأمر
باالسراع في نقـله الى جناح خاص
والتكفل بعالجه وتلـبية احتياجاته

األخرى. محمد سلمان الونداوي
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{ روالـبـنـدي- وكـاالت - فـوجئ الـناس في
مديـنـة روالبـنـدي البـاكـستـانـية بـرؤيـة إحدى
شـخصيـات مسلـسل صراع الـعروش (جيم
أوف ثرونز) التلفزيوني تقدم لهم الطعام في
مــطــعم مــحـلي.وحــقق الــنــادل روضي خـان
مــشــاهــدة كــبــيــرة عـــلى وســائل الــتــواصل
االجــتـمــاعي في بــلــده حـيث يــحــظى (جـيم
أوف ثرونـز) بـإقـبـال كـبيـر بـسـبب الـتـشابه
ـمــثل األمـريــكي بـيــتـر الـكــبـيــر بـيــنه وبــ ا
ديـنـكــلـيج الـذي يـجــسـد شـخـصــيـة تـيـريـون
سلسل اخليالي الذي تبثه النستر في ذلك ا
شـبكـة تـلفـزيـون (إتش.بي.أو).ولم يـكن خان
الـبالغ من العمر 26 عـاما يعرف شيئا على
اإلطالق قــبل بـضــعـة شـهــور عن ديـنــكـلـيج.
لكن حياته تغيرت عندما الحظ جنل صاحب
طعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه ا
وبــــ ديـــــنــــكــــلـــــيج ووضـع صــــورتـه عــــلى
فــيــســبــوك.وقــال خـــان (في الــبــدايــة بــدأوا
يطـلـقـون علي اسـم بيـتـر ديـنكـلـيج. بـعد ذلك
رأيت أعماله وتدريجيا أصبحت مشهورا).
وال يـقتـصـر الـشـبه عـلى مالمح الـوجه فقط
لـكن كال من الرجل يبلغ طوله أيضا 135

سنتيمترا.
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توفيق عند مشاركته في (احلى صوت)


