
ـــاضـــــــيـــة خــاصـــة بــعـــد رد فــعل ا
الالعب الــــــــغـاضب بــعـد حـذفه
ـصـري ــنـتـخـب ا انه العــــب ا
من جــمــيع حــســابــاته عــلى
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصل
االجـتـمـاعي وهـو مـاجذب
اهــتــمــام وســائل االعالم
ـــيــة بـــالـــرغم من الـــعـــا
تــــــصــــــويـت احــــــمــــــد
احملــــــــــمــــــــــدي العب
اســـــــتــــــون فــــــيال
وشــوقي غــريب
دير الفني ا
لـلـمـنـتـخب
ــــبي واالو
لــــــــــصـالح
فــــــــــــــــــــــان
(الفـيـفا) لم
يــــــــــاخـــــــــذ

بتصويتهما.
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ـصـري الراحل اشـتـهر الـفـنـان ا
عـــــــزت أبـــــــو عـــــــوف بـــــــأدواره
التـلفزيـونية والـسيـنمائـية التي
ئـتي عـمل. لـكن جتـاوز عـددهـا ا
بــدايــة مــشــواره الــفـنـي سـبــقت
انخـراطه في الـتمـثـيل بأكـثر من
عــشــرين عــامـا إذ كــانت نــقــطـة
االنـــــــطالق عـــــــلـى نــــــغـــــــمــــــات
وسيـقى.ولم تنـجح دراسة أبو ا
عوف للطب وتـفوقه فيه في كبح
عـشـقه لـلــمـوسـيـقى الـتي تـفـرغ
للعمل لها بعد تخرجه. وكرر في
أكـثـر من مـنـاسـبـة صـدمـة والـده
عند احترافه للـموسيقى خاصة
بــعـد انــضــمـام شــقـيــقــاته إلـيه.
وكـان الـوالـد صــارمـا في مـوقـفه
من أهمية احلـصول على شهادة
جـــامـــعـــيـــة وإصـــراره عـــلى أال
ـــوســـيـــقى كـــونـــهــا تــتـــعـــدى ا
هوايـة.وكـان أبـو عـوف أحد أهم
ـــؤســــســـة لـــلـــفـــرق الـــوجـــوه ا
ــوســيــقــيــة الـــشــبــابــيــة مــنــذ ا
ســبـعــيـنــيـات الـقــرن الـعــشـرين
والـــبــدايــة كـــانت من فـــرقــة (لي

بيتي شاه) التي أسسها وجدي
فــرانــســيس عــام 1967 وانـضم
إلـــيــهــا أبـــو عــوف عـــازفــاً عــلى
األورغ إلى جـانب مـجـمـوعة من
ــوســيــقــيــة في أبــرز الــوجــوه ا
وسيقار عمر مصر حينها مثل ا
ـــوســـيـــقي ـــؤلف ا خـــيــــرت وا
الـــــراحل عـــــمـــــر خـــــورشـــــيـــــد
ـوسـيقـي الراحـل طلـعت زين وا
والفنان سمير صبري وصبحي

بدير ومحمد سلماوي.
وذكر أبو عوف في أحد اللقاءات
الـــتـــلــفـــزيـــونــيـــة عــام 2014 إن
البدايـة الفـعليـة لفرقـة (لي بيتي
شـاه) كانـت عام 1968 ح كان
عمره 19 عامـاً. واعـتادت تـقد
ــــراكب عـــــروضــــهــــا فـي أحــــد ا
الـسـيـاحـيـة في الـقـاهـرة يـحـمل

اسم (عمر اخليام).
وسيقى في وغيرت الفرقة لون ا
مـــــصــــــر إذ قــــــدمـت ألول مـــــرة
ــوســيــقى واألغــاني الــغــربــيـة ا
الصـاخبـة جملـتمع تـسيـطر عـليه
ـــوســيــقى الــشــرقــيــة أصــوات ا
والـكـالسـيـكــيـة. وعُـرفت الــفـرقـة
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عن دار بــابـل لالعالم صــدر عــدد
ــال واالسـتــثــمـار ) جــديــد من (ا
وهي مــجـلـة اقـتــصـاديـة تـعـنى
بشؤون احلياة وفي افتتاحية
الــعـدد كــتب رئـيس حتــريـرهـا
زيـــد احلـــلي عن (احلـــكـــومـــة
تــصــمت امــام الــنــجـاح) وفي
(ومــضــة أمل) كـتــبت مــديـرة
التحرير اكـرام عبدالعزيز آل
عــقل عن (ايــام ال تـنــسى في
القاهرة) .وضم العدد أعمدة
عـــدة مـــنـــهـــا:( الـــرقص مع
ظهـر محمد صالح الذئاب)
(السـلبـية) الحـسن شمران

(الـــعـــراق والـــصــ الـــيـــاســـري
الذ عـالقـــــات مـــــفـــــصـــــلــــــيـــــة) 
(صـــــــــــــــــــــــــــاالت االمـــــــــــــــــــــــــــ
الــسـيــنـمــا..اســتـثــمــار مـغــايـر)
(تـــاريـخ الـــعـــمـــود الـــصـــحـــفي)
لــعـدنــان ابــو زيـد  و(االخــبـار لم

تعد سلعة ثمينة ) لكرم نعمة.
وتـابعت اجملـلـة (حـكايـة تـوماس
كــوك: كـيف انـتــهت أعـرق شـركـة
سـفــر بـريــطـانــيـة?). وفي الــعـدد
حـــــوار مع الـــــقـــــاضـي االول في
مـحـكمـة حتـقيـق النـزاهـة وغسل
األمــوال في الــرصــافــة الــقـاضي
ايــاد مــحــسن ضــمــد.وفي زاويـة
فضاءات هـناك وقفة عـند(مدرسة
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نـشــر مـحــمـد صالح صــورة مع عـلم
مصـر وعلق ( مهـما حـاولوا يـغيروا
حبي لكي ولناسك مش حيعرفوا) .
ــيــة  وافــردت وســـائل االعالم الـــعــا
مسـاحات واسـحة حـول ازمة مـحمد
ــــنــــتــــخب الــــوطــــني صـالح العب ا
وليـفربـول االنكـليـزي لكـرة القدم مع
احتـــاد الـــكــرة بـــعــدمـــا خـــســر جنم
ـصري لـيـفربـول تـصـويت االحتـاد ا
بــاسـتــفـتــاء جـائــزة افـضل العب من
جـانب االحتــاد الـدولي لــكـرة الـقـدم.
ـصـري االمـر الـذي جـعل الـفـرعـون ا
ــرتـبــة الـرابــعـة بــعـدمـا يــحــــــــتل ا
حــصـد االرجـنــتـيــني لـيـونــيل مـسي
اجلائزة وحل بعده الـهولندي فاندك
ثم كـــريـــســـتــــيـــانـــو رونـــالـــدو جنم
يـوفــانـتس ثم مـحــمـد صالح . االمـر
الـــذي فـــرض نــفـــسه عـــلى الـــشــارع
الكـروي خالل الـســــــــاعات الـقـليـلة
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آنــــــــذاك بـ (الــــــــبــــــــيــــــــتــــــــلـــــــز
صـرية).وحظى أعـضاء الـفرقة ا
بشـهرة واسـعة وشـعبـية كـبيرة
ــعـــجــبــون فــتــهـــافت عــلـــيــهم ا
عجبات. ويروي أبو عوف أن وا
ـتـكـررة آنذاك واقف ا من أبـرز ا
البس ــعــجـبــ  هــو إجنـذاب ا
أعـضـاء الـفــرقـة لـلـحـصـول عـلى
أجزاء من قمصـانهم.كذلك مهدت
الفرقة الـطريق لظهـور عدد كبير
من الــفـرق األخـرى. ويــعـتــبـرهـا
وسـيقـية النـقاد نـواة األشكـال ا
التي تطورت في عصرنا احلالي
ــا يُــعــرف بـ (مــوســيـقـى األنـدر
غراونـد).وتـفـرقت السـبل بـأفراد
فـرقـة (لي بـيـتي شـاه) مع نـهـاية
الــســبــعـيــنــيـات لــكــنــهم عـادوا
لـتـقــد عـرض أخـيـر عـام 2010
في أعقاب صـدور فيلم تـسجيلي

يحمل اسم الفرقة.
و أراد أبـــــو عــــــوف تـــــأســــــيس
مـــشــروعـه اخلــاص فـي نــهـــايــة
السـبـعيـنيـات فـدشن فرقـة (فور
إم) الــــتي ضــــمت شــــقــــيــــقــــاته
األربــعــة مـــهــا ومــيــرفت ومــنى
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والـله اقولـها من قـلبي لـيتـني اسامح كل اطـفالي عـلما
اني حرصت على احلرص ان ال احـدث ضجة وتركت
االمر لـله وقـلت حـسـبي الـله ونـعم الـوكـيل ياالـله انت
تـعلـم جيـدا من بغـضني بـغـير حق وقـال عني مـا ليس
بي وانت اعرف فال توجد لدي القوة ألسترد حقي لذا
جلـئت الـيك يـا الهي فـانت تـعـرف كل شيء تـعرف من
اوجد احلقد والضغينة ومن شحن القلوب حقدا الهي

انت حسبي ونعم الوكيل.
ولــهــذا اقــول بــكل صــدق "ان من طــبــاع االنــسـان ان
الئكة". يخـطئ ولكن القـدرة على الـصفح من طبـاع ا
هذا ما تقولـه حكمة متوارثـة. وفي سجل حياة كل منا
ثـمـة شخص البـد انه اسـاء أو اهـان أو اخطـأ بـصورة
أو بــأخــرى. اسـهل الــطــرق لــلـتــعــامل مع ذلك هي ان
نـكـدس تـلك الذكـريـات الـسـلـبـية في اذهـانـنـا ونـدعـها
تعـتـمل فيـنـا عـلى شكل احـقـاد متـراكـمة امـا الـطريق
سـامحة االصعب واالسـمى فيـتمـثل في القدرة عـلى ا

وطي الصفحات. 
عنـدما يتـعلق االمر بـالهفـوات الصغـيرة كأن يـتجاهل
ة هـاتـفيـة مـنك واليـرد علـيـها لـيس ثـمة صديـقك مـكـا
بـطـولـة خـارقـة في جتـاهل احلـدث ونـسـيـانه. الـبـطـولـة
احلـقـيقـية تـكـمن في تنـاسي االوجاع الـتي سـببـها من
اخطـأوا في حـقنـا بـافعـال اكـبر والـتـسامح هـنـا ليس
ا هو علـو وتسام وتأكيـد للمقدرة ضعفا وال هـوانا ا

التي تولد العفو.
فـي حلظـات الـغـضب يـصرح احـدنـا بـانه "لن يـنسى"
وقـد يــسـعى بـكل قــواه الن يـفي بـذلك الــوعـد فـيـداوم
عـلى الـتذكـر كـمن يسـاعـد خصـمه في تـعذيب نـفسه.
والـعــقالء هم من يـراجـعــون انـفـسـهم ويــكـتـشـفـون ان
فضـيلـة النـسيـان تنـبع من حـكمـة عمـيقـة وفاضـلة. ان
كن قرار الصفح من عدمه هو قرار ذاتي وحر إذ ال
ارغـــام احــد عـــلى نــســـيــان اســـاءة تــعــرض لـــهــا في
ـاضي لــكن اقــنــاع هـذا الــشــخص بــأن الـنــســيـان ا
ـاضي يــنـطـويــان عـلى مــعـاني ســامـيـة وجتــاوز آالم ا
ثـابة خـدمة التـقدر وفوائـد نفـسيـة وصحـية سـتكـون 

بثمن.
ويقول خبراء النفس ان االشخاص غير القادرين على
الـصفح هم اشـخاص تـعج بنـيتهـم النفـسيـة بالـشكوك
واخملـاوف واسـباب الـقلـق واالرق وتشـتغـل ادمغـتهم
ــاضي الــســوداء وكــثــيــرا مـا بــاســتــعـادة اشــرطــة ا
يصابون بامراض نفسية وعضوية تهدد حياتهم. فهل
يــدرك هــؤالء انــهم اذا كــانــوا قــد تــعــرضــوا بـالــفــعل
الســاءات من اشـخــاص عـدوانــيـ فــانـهم يــسـاعـدون
اولـئك االشـخـاص عـلى ايـذائـهم اكـثـر فـأكـثـر? لـيـست
سيء رائق هـنـالك مـفـارقة اكـثـر سـوءا من ان يـكـون ا
البـال ويـعيـش حيـاته في هـناء بـيـنـما الـشـخص الذي
تـــعــرض لـالســاءة ذات يـــوم يــعـــيــد
انـتـاجـهـا بـصـورة يـومـيـة ويـتـقـلب
علـى فراش االرق ويـعكس حـالته

على من يعيشون معه.
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بغداد

ومـنـال. وكانت الـتـدريـبـات تـقام
في مـنـزل األســرة بـحي الـزمـالك
في الــــقــــاهــــرة. وســــرعــــان مــــا

انـفــصـلت مــنى عن الـفـرقــة بـعـد
زواجها لتـنضم إليـها مر بدالً

عنها.

واتخـذت (فور إم) نـهجـاً مغـايراً
( إذ اهــتـمت لـ (لي بــيــتي شــاه)
بـإعـادة تقـد األغـاني الـتـراثـية

التي نـسـيهـا الشـبـاب وابتـعدوا
ـوسـيـقي الـشـرقـية) عن سـمـاع ا
عــلى حـد تــعـبــيـر أبــو عـوف في
لــقـــاء تــلــيــفــزيــوني عــام .1984
وأضـــاف (أنه اجتـه إلى تـــقـــد
األغـــانـي الـــتـــراثـــيـــة مع إعـــادة
توزيـعهـا موسـيقـيا وفق األلوان
التي اسـتـمع لهـا الـشبـاب آنذاك
لتشجيعهم على اكتشاف تراثهم
الغـنـائي).ومن بـ أبرز األعـمال
ــهـا الــتي أعــادت الــفــرقـة تــقــد
أوبريت الـلـيلـة الكـبيـرة. ويروي
أبـــو عـــوف أن الـــعـــمل أثـــار في
سـخط مـلــحن األوبـريت الـشـيخ
ســيــد مـكــاوي إذ وبّــخه إللــغـاء
مـقــام الـســيـكــاه أو الـربع تـون
ـــوســيــقى لـــيُــخــضـــعه أللــوان ا
الـغربـيـة.وحقـقت فـور إم جنـاحاً
كـبيـراً وطـافت البـلـدان العـربـية
لــتــقـــد الــعــديــد من احلــفالت
وأصــــدرت ثــــمـــانـي ألـــبــــومـــات
غنائـية. كمـا يرجع إليـها الفضل
ــصــري ــغــني ا في اكـــتــشــاف ا
مـحـمـد فــؤاد الـذي الـتـقى بـأبي
عـوف بالـصـدفة فـضـمه للـفـرقة.

وأعـاد فـؤاد تــقـد هـذه الـقـصـة
بــتــفــاصــيــلــهــا الحـقــا فـي فـيــلم
"اسـمــاعـيـلــيـة رايــــــــــــح جـاي"
عـام 1997 الــذي ظــهــر فـيـه أبـو

عوف بشخصيته احلقيقية.
وكــانت الــتـســعـيــنـيــات مـرحــلـة
فــاصــلــة في مــشــوار أبــو عــوف
ـهـني إذ شـهـدت تـفـكك فـور إم ا
بـعـد زواج مــنى ومـنـال وتـوجه
مـهـا لـلـتــمـثـيل في حـ فـضـلت
ـــيـــة مــــيـــرفت احلـــيـــاة األكـــاد
واجتـهت لــتـدريس اإلعالم.وبـ
نــهـايـة الــسـبــعـيـنــيـات ونــهـايـة
الــتـســعـيــنـيــات قـدم أبــو عـوف
وسـيقى الـتـصويـرية لـعدد من ا
ـسرحية األعمال الـسينمـائية وا
والــتـــلــــــــيـــفــزيـــونـــيـــة أوالهــا
وأبـرزهـا مـسـلـسل حـكـايـة مـيزو
عـام 1977 من بـــطــولــة ســمــيــر
. ومـــســـرحــــيـــة الـــدخـــول غـــا

البس الرسمية عام 1979. با
وكـــان آخــرهــا مــوســيـــقــا فــيــلم
"حـسن الـلـول" من بـطـولـة أحـمد
زكي عـــام 1997 وانـــخـــرط أبـــو
عــوف في الــتــمــثـيـل مـنــذ أوائل

التسعـينيات وكـانت البداية من
فـيـلم (آيس كـر في جـلـيم) عام
بــطـــولــة الــفــنــان عــمــرو  1992
ديــــاب. لـــكـــنه لم يــــحظ بـــنـــفس
وسيقى إذ كانت جنوميته في ا
كل أدواره - رغـم أهــمـــيـــتـــهــا -
ثـانـويـة.وشـارك أبـو عـوف أكـثـر
من مـــــئـــــتي عـــــمل فـي مـــــجــــال
السينمـا من أبرزها أفالم طيور
ستور وإشارة الظالم وكشف ا
مرور وبخيت وعـديلة واضحك
الــصـورة تــطـلـع حـلــوة وحـسن
ومـــــرقص وحــــلـــــيم وعــــمــــارة
يــعـــقـــوبـــيـــان.كـــمـــا قــدم أدواراً
تليفـزيونية أبـرزها في مسلسل
زيزينـيا وهوا جـاردن سيتي
والــــرجـل اآلخــــر وأم كــــلــــثـــوم
ــلـك فــاروق وأوبـــرا عــايــدة وا
وعــــبــــاس األبــــيض فـي الــــيـــوم
األســـود وأنــــا قــــلـــبـي دلـــيــــلي
وأخـــــــيـــــــرا مــــــســـــــلـــــــسل األب
الـــروحي.كـــذلـك خـــاض جتـــربــة
ـشاركته التقـد التـليفـزيوني 
فـي تــقـــد بــرنـــامج (الــقـــاهــرة

اليوم). مها ابو عوف عنصر اساسي في (فور . أم)

شماش.. تخرج منها عشرات من
رجال االعـمـال.. ثم غابت)وهـناك
مــادة مــتــرجـــمــة الحــمــد فــاضل
بـــــعـــــنـــــوان(درس صـــــيـــــنـي في
الـســيـطــرة عــلى شـركــات الــنـقل
اجلـحوي).وفي زاويـة راي هـناك
مــقـال لـلـمـشــاور الـقـانـوني اقـدم
عــمـار فــيــحــان حـمــود بــعــنـوان
ـتــعــلــقـة (الــنــزاعـات الــدولــيــة ا
باالستثمار).اما موضوع الغالف
فهـو(أضواء عـلى تخـفيض قـيمة
الديـنار الـعراقي) بـقلم مـدير عام
ـالـيـة وادارة دائـرة الــعـمـلـيـات ا
ــركـزي الـعـراقي الــدين بـالـبـنك ا
محمود محمد محمود داغر
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شــهــدت الــعالقــة بــ الــفــنـان

الــراحل مـحــمـود عــبــدالـعــزيـز
والـفنـان عادل امـام توتـر كبـير
حتـــــدثت عـــــنه
الـــــصــــحـــــافــــة
مرارا وتكرارا.
بــــــــــدأ اخلالف
ب عـبدالـعزيز
وامـــــــــــــــــام فـي
مــــــنـــــــتـــــــصف
الــثــمــانــيــنــات
بعـدمـا تردد ان
مسـلسل (رأفت
الـــــــهــــــجــــــان )
مـــــرشح له اوال
الــزعـيم لــيـفـوز
بـالـبطـولـة بـعد
ذلك مـــحــــمـــود
ا عبد العزيز 

ـوقف حــسـاســيـة سـبب هــذا ا
كبيرة بينهما.

وقــــــال الـــــســـــاحــــــر في احـــــد
احلوارات الصحفية عن خالفه
مـع عـادل امــام لـيـس مـســلـسل
(رأفت الهـجان) الـتقيـنا بـعدها
صـدفــة وتـصــافــحـنــا وقـال لي
(يــاعـم ان كــان عــلى الـــهــجــان
حالل عـليك)وبـعـد فتـرة وجدت
اتـصــاال من جــهــاز اخملــابـرات
ليـؤكد لي تـرشيحي لـلمـسلسل

فذهبت لتوقيع العقد.
لـم يـــنــــته اخلـالف عـــنــــد هـــذا
وقف فقط ليتجدد مرة اخرى ا
عـنـدمــا صـرح عـبـدالــعـزيـز في
احـد الــبــرامج بــأن امــام لـيس
جنم االيرادات االول وان هناك
ابـــــطـــــاال اخــــــرين ومـع عـــــمل

مــونــتـــاج لــلــحــوار  اذاعــته
بـشكل وجـده الـزعـيم مسيء له
وقف في ليتصاحلـا بعد هذا ا
حـــفل زفـــاف ابـــنـــة الـــفـــنـــانــة

الراحلة زهرة العال.
امـــــا اخلـالف الــــثـــــالـث الــــذي
تـســبب في زيـادة الـفـجـوة بـ
عـبـدالــعـزيـز وامـام هــو انـهـمـا
كانـا بصـدد دخول فـيلم (حسن
ومـرقص) سويـا اخـتار الـزعيم
ؤلف يوسف ان يكـتب العـمل ا
مـعـاطي بـيـنـمـا اصـر الـسـاحـر
ـؤلـف وحــيـد عــلى ان يــكــون ا
ـسـؤول عن الـفـيلم حـامـد هو ا
فتم الغـاء الفكـرة واختار عادل
امـــام الـــفـــنـــان الـــراحل عـــمـــر
الـــشـــريف لـــيـــكـــون بـــديال عن

الساحر. عادل امام

{ مــــــــــيـالنـــــــــــو - وكــــــــــاالت -
اصطـحبت دار األزيـاء اإليطـالية
الـشـهـيــرة دولـتـشي آنـد جـابـانـا
ـوضة في رحـلة مؤخـرا عشـاق ا
ـشى العرض إلى الغابـة على 
مـقـدمـة مجـمـوعـة أزيـاء ربـيـعـية
مـســتـوحـاة من بـيـئــة الـنـبـاتـات
ـداريـة ـنـاطق ا واحلـيـوانـات بـا
الــغـنــيــة بـاأللــوان عــرضت أمـام
صورة باخللفية لغابة خصيبة.
ــصــمـمــان دومــيـنــيــكـو ودشن ا
دولتشي وسـتيـفانو جـابانا خط
مالبس الربيع والـصيف للـنساء
مـسـتوحـى من رحالت الـسـفاري
وشـمل قمـصـانـا مزودة بـأحـزمة
وســــــراويل واســــــعـــــة وأخـــــرى
قصـيرة وأثوابـا بالـلونـ البيج
والــكـاكي ارتــدتـهــا الـعــارضـات
أحيانا مع قطع من الثياب تظهر
من األسـفل مطـبـوع عـليـهـا شكل
جـلـد الـنــمـر.ومع مـوسـيـقى ذات
إيـقـاع قـوي تـهـادت الـعـارضـات
بأثواب وتنورات قصيرة مزدانة
بــــصـــور زرافــــات وحـــيــــوانـــات

احلـمــار الـوحـشي والــبـبـغـاوات
ـغـطى بـبـقع جـلد ـمشى ا عـلى ا
ـــزيـــد من الــــنـــمـــر. وإلضـــافـــة ا
األلـــــــــــوان جـــــــــــاءت بـــــــــــعـض
التصميمات مـزينة بصور فاكهة
مـــثـل األنـــانـــاس والـــبـــطـــيخ أو
ـــزيـج من الـــفــــواكه.ووضـــعت
الــــعـــارضــــات عـــلى شــــعـــورهن
ـنـاطق أوشـحـة مـزيـنـة بـزهـور ا
ــــداريــــة وأخـــــرى مــــعــــقــــودة ا
وارتدين أحـذية مـختـلفـة تزيـنها
أحــيــانـا رســوم مــســتــوحـاة من

احليوانات.
وفي عــــــرض لـــــدار جـــــوتــــــشي
بدع لألزياء اسـتخدم مـديرهـا ا
ألــيــســانــدرو مــيــكــيــلي أضــواء
ساطعـة ومنصـات متحـركة.وبدأ
عـــرض مـــيـــكـــيـــلي بـــعـــارضـــ
وعـــــارضــــات يــــرتـــــدون مالبس
بـيضـاء مـزودة بـأبـاز وأحـزمة
ـنـصات يـقفـون بال حـراك عـلى ا
ــتــحــركــة.وغــابت األضــواء ثم ا
عادت من جديد لتـظهر عارضات
في أزيــاء زاهـيــة بـيــنـهــا أثـواب

بقصات على شكل زهور.
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{  مــومــبـاي  —وكــاالت - قـال
مثل الهنـدي رانفير سينغ إن ا
بالده قـــد تــكــون عـــلى أعــتــاب
ــوســيـقى الــهــيب هـوب ثـورة 
مـوضوع فـيلـمه اجلديـد (جالي
بـوي) والفـيـلم من إخـراج زويا
أخـتــار ويـحــكي قـصــة الـشـاب
مـــــراد الـــــــــــــذي يــــؤدي دوره
ســـــيـــــــــــــــــــنـغ وهــــو طـــــالب
يـعـيش في حـي فـقـير ويـنـتـهي
به احلال بـأن يحل مـحل والده
ـصـاب ويـعـمل سـائـقـا ألسرة ا

غنية.
ويــــكـــتـــشف مــــراد في نـــفـــسه
موهبة غناء الـراب للتعبير عن
غـضبه بـسـبب الفـقـر والفـجوة
بـ األغـنيـاء والـفـقراء فـيـكتب
عن أطـــفـــال فـــقـــراء خـــائـــفـــ
يــعــيــشــون بــجــوار نــاطــحــات

الـسـحاب وسـيـارات فـارهة في
حجم منازل الفقراء.

وقـال سـيـنغ (يـنـقل هـذا الـفـيلم
ـوسـيقى إلى نـوعا من أنـواع ا
بؤرة الـضوء في الـهنـد بعد أن
كــان في الــظـل).وأضــاف (أريـد
أن يـؤذن هــذا بـبـدايـة شيء مـا
ألنـــني أرى فـي الـــهـــيب هـــوب

الــهـــنــدي ثــورة. إنـه أكــثــر من
مــجــرد مــوســيــقى فــهــو ثــورة
مـوسيـقيـة واجتـماعـية).وأشار
سـيـنـغ إلى (أنه نـشـأ عـلى حب
مــوسـيــقى الــراب )مــعــربـا عن
ســعـــادتـه لــتـــســـجـــيل خـــمس
أغـــنـــيـــات من أغـــاني الـــفــيـــلم

بصوته.

الهواء الطلق النقي
شي نصف ساعة يوميا ا
توازن الغذاء الصحي ا

أشعة الشمس
العسل

احلبة السوداء
الـقـنـاعـة والـرضـا بـالـقـدر خـيـره
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فـــــــي حـــيـــاتـــنــــا الـــعـــديـــد من
االشـيـاء الـتي تـمـنـحـنـا الـصـحة
بــطـــــــــريــقــة افـــضل من الــدواء

وهي:
القران الكر

اء كثرة شرب ا
النوم الكافي ليال

غالف اجمللة


