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»الشوق«  امل����ص����ري  ال���ف���ي���ل���م  ف������از   ◄
»ج����ائ����زة ال����ه����رم ال���ذه���ب���ي« ف����ي ختام  ب�����
ال���دورة ال��راب��ع��ة وال��ث��اث��ن م��ن »مهرجان 
ال����دول����ي« أول من  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي  ال���ق���اه���رة 
الشريط  الخميس. وحصلت بطلة  أمس 
سوسن بدر على »جائزة أفضل ممثلة«. 
أما عمرو واكد فقد حصل على »جائزة 
أفضل ممثل مساعد« عن الفيلم اإليطالي 
الفيلمان  تشارك  فيما  والغريب«.  »األب 
لبهيج حجيج،  دن��ي«  يا  ي 

ّ
»شت اللبناني 

الدراجي،  ملحمد  ب��اب��ل«  »اب���ن  وال��ع��راق��ي 
عربي«.  لفيلم  سيناريو  أفضل  »جائزة 
»ميكروفون«  امل��ص��ري  الفيلم  وح��ص��د 

»جائزة أفضل إخراج لفيلم عربي«.

شادية عن  الكبيرة  الفنانة  اعتذرت   ◄
عدم حضور حفل تكريمها في »املركز 
بعدم  لتمسكها  للسينما«  الكاثوليكي 
الظهور اإلعامي منذ اعتزالها الفن قبل 
ربع قرن تقريبًا. النجمة املصرية طلبت 
املشاركة  الفنانة شهيرة  من صديقتها 

في التكريم نيابة عنها. 

ال��راق��ص��ة امل��ص��ري��ة دينا  ◄ ي��ت��رّدد أن 
تخضع للتحقيق بتهمة قتلها شخصًا 
الشهر  سيارتها  قيادتها  أث��ن��اء  ده��س��ًا 
املاضي، ومحاولة دفع سائقها لاعتراف 

بأنه هو من ارتكب الحادث.
وأش�����ار م���س���ؤول���ون ق��ض��ائ��ي��ون إل����ى أن 
أثناء ع��ودة دينا  ��ه 

ّ
أن التحقيقات كشفت 

من حفلة راقصة في أحد الفنادق، أصّرت 
 من 

ً
ب��دال بنفسها  ق��ي��ادة سيارتها  على 

ال��س��ائ��ق. وأض���اف���وا: »ق��ب��ل وص��ول��ه��ا إلى 
أثناء  األش��خ��اص  أح��د  منزلها، ص��دم��ت 
وفي بعد 

ُ
قيادتها بسرعة جنونية، وقد ت

نقله إلى املستشفى«.

 lbc إدارة  أّن  »ال��ش��ب��ك��ة«  ف���ي  ج���اء   ◄
أبلغت فريق عمل »عن جّد« بأن البرنامج 

ن.
َ
ف بعد حلقت

ّ
سيتوق

ريم البّنا على »المستقبل«: هذه »حكايتي«
على الشاشة

هالة نهرا

م���س���اء غ�����ٍد، س��ي��ك��ون ج��م��ه��ور برنامج 
حلقة  م��ع  موعد  على  بالبيت«  يك 

ّ
»خل

خ��اص��ة. إذ يستقبل زاه���ي وه��ب��ي على 
ريم  الفلسطينية  ال��ف��ن��ان��ة  »امل��س��ت��ق��ب��ل« 
ا في أول زيارة لها إلى لبنان. هذه 

ّ
البن

الفنانة التي اشتهرت بإحيائها التراث 
تجربتها  ع��ن  ث 

ّ
س��ت��ت��ح��د الفلسطيني 

العالم  ف����ي  ��ق��ت��ه 
ّ
ال������ذي ح��ق وال���ح���ض���ور 

العربي وأوروب��ا. وقد علمت »األخبار« 
��ل ال��ح��ل��ق��ة ث���اث شهادات: 

ّ
����ه س��ت��ت��خ��ل

ّ
أن

الخليل، وأخ��رى لهاني  واح��دة ألميمة 
سبليني، وثالثة ملي نصر. 

رغم محاولتها عصرنة التراث املوسيقي 
ا أهّمية الحفاظ 

ّ
الفلسطيني، تدرك البن

ع��ل��ي��ه م���ن دون ت��غ��ي��ي��ر. ل���ذل���ك ن����رى أن 
التهاليل، واألغنيات الفولكلورية التي 
مها، ال تزال تحتفظ بنكهة املاضي. 

ّ
تقد

ه��ك��ذا، ال نلمس أي ص��راع ب��ن التقليد 
والحداثة في مقاربتها املوسيقية. وقد 
 

ّ
ت��ه��ا ع��ل��ى ال���ت���راث ف���ي ظل ت��ك��ون إض��اء

الفلسطينية،  الهوية  طمس  م��ح��اوالت 
 مهمة في الحفاظ على الذاكرة 

ً
مساهمة

���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وت���ق���ري���ب هذا 
ّ
ال���ف���ن

املوروث من الجيل الجديد.

تتخّلل الحلقة 
ثالث شهادات ألميمة 
الخليل وهاني سبليني 

ومي نصر

أحيانًا  ا 
ّ
البن تكتب  الغناء،  إلى  إضافة 

ان 
ّ
نصوص أغنياتها، وتشترك مع الفن

األوك������ران������ي ل��ي��ون��ي��د أل��ك��س��ي��ي��ن��ك��و في 
التلحن والتوزيع املوسيقي. واملعروف 
تقتصر على  لم  املوسيقية  ثقافتها  أن 
 دراستها األكاديمية 

ّ
الفن الشرقي، بل إن

في معهد Gnesins )في موسكو(، فتحت 
لها نافذة على املوسيقى الغربية. 

البنا  م��ت 
ّ

ق��د إل��ى تجربتها،  وب��ال��ع��ودة 
مجموعة من األعمال بدأت مع »جفرا« 
 ،)1986( إّم�����ي«  ي���ا  و»دم����وِع����ك   )1985(
واس��ت��م��ّرت م��ع أل��ب��وم »ال��ح��ل��م« )1993(. 
ثّم »قمر أبو ليلة« )1995(، و»مكاغاة« 
تجريبي  وع���م���ل   ،)1996  � )ل����أط����ف����ال 
وموسيقين  ألكسيينكو  م��ع  م��ش��ت��رك 
إي��ط��ال��ي��ن. بعد ه��ذه ال��ت��ج��ارب، أطلقت 
ألبوم »وحدها بتبقى القدس« )2002(، 
و»مرايا الروح« )2005(. أما شريط »لم 
الغنائي،   )2006( ح��ك��اي��ت��ي«  ت��ل��ك  ت��ك��ن 

مقاربتها   
ّ

أن أب���رزه���ا  ع����دة،  خ���اص���ات 
درويش،  محمود  لقصائد  املوسيقية 
زياد،  وت����وف����ي����ق  ال�����ق�����اس�����م،  وس����م����ي����ح 
ت��ظ��ه��ر م����دى إن��ص��ات��ه��ا إلي���ق���اع الشعر 
أغنياتها  معظم   

ّ
أن كما  تلحينه.  قبل 

واأللم،  ب����األح����ام  م��ش��ح��ون��ة  امل��ل��ت��زم��ة 
االستسهال   

ّ
ف��خ في  أحيانًا  تقع  ها 

ّ
لكن

والتكرار اللحني. 
��ا إل���ى ت��وس��ي��ع حدود 

ّ
ت��ح��ت��اج ري���م ال��ب��ن

فضاًء  تفتح  ك��ي  الصوتية  تعبيراتها 
جديدًا لأغنية الفلسطينية املعاصرة. 
ستفاجئ  امل���ح���ت���ل���ة  ال�����ن�����اص�����رة  اب�����ن�����ة 
حّية،  ب���ح���ف���ل���ة  ال����ب����ي����روت����ي  ال���ج���م���ه���ور 
الثاثاء املقبل في »قاعة عصام فارس« 
بيروت«،  ف��ي  األميركية  »الجامعة  ف��ي 
��ي��ك بالبيت«، 

ّ
ب��دع��وة م��ن ب��رن��ام��ج »خ��ل

و»ال���ن���ادي ال��ث��ق��اف��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي«. في 
ي���ق���رأ زاه������ي وه���ب���ي قصيدة  ال���خ���ت���ام، 
 مطرحك« املهداة إلى ريم.  

ُ
»ليتني كنت

��ي ف��ي ب��ي��روت« ق��ال��ت ريم 
ّ
»دع��ون��ي أغ��ن

ى 
ّ

ق حلمها، تتحد
ّ
ه��ي تحق . وه��ا 

ً
م���ّرة

»زي���ارة لبنان  ال��ح��ص��ار اإلس��رائ��ي��ل��ي، ف����
 ل��ن��ا« تقول 

ّ
أو أّي ب��ل��د ع��رب��ي آخ���ر ح���ق

»األخبار«. ل�

غدًا 21:30 على »املستقبل«

 ابنة 
ّ

غدًا، تطل
 على زاهي 

ً
الناصرة ضيفة

يك 
ّ
وهبي ضمن برنامج »خل

م 
ّ

بالبيت«، فيما تقد
أمسيتها اللبنانية األولى 

في الجامعة األميركية 
في بيروت

ف��ب��دا ك��أن��ه أغ��ن��ي��ة واح�����دة ت��ت��ك��ّرر على 
م����دى أك���ث���ر م���ن ن��ص��ف س���اع���ة. فاملزاج 

الواحد أفقد األسطوانة ألقها. 
��ف��ة ف���ي الداخل 

ّ
ظ����روف اإلن���ت���اج امل��ت��ق��ش

ق ريم 
ّ
أن تحق الفلسطيني، حالت دون 

املاضية،  ال��س��ن��وات  خ��ال  كبيرًا  مًا 
ّ

تقد
 أس��اس��ي��ًا: ه��ل أفادها 

ً
م��ا ي��ط��رح س����ؤاال

 
ّ

��ان��ن أوروب���ي���ن، أم أن
ّ
ت��ع��اون��ه��ا م��ع ف��ن

تجاربها لم تثمر بعد؟ 
وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى أن نزوعها 
إل���ى ال��ت��ج��ري��ب وال���دم���ج امل��وس��ي��ق��ي، لم 
بنية  أو  م���غ���اي���رة  رؤي�������ة  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز 
أسطوانات  وب����ع����د  ص���ل���ب���ة.  ت���أل���ي���ف���ي���ة 
االستشهاد،  ت��ي��م��ات  ح����ول  ت���م���ح���ورت 
والصمود، ومعاناة الفرد الفلسطيني، 
البنفسج«  »م�����واس�����م  أل�����ب�����وم  أط���ل���ق���ت 
تناول مواضيع عاطفية،  الذي   )2008(

ووجدانية ووطنية. 
ي��م��ك��ن استنتاج  ت��ج��ارب��ه��ا،  ك��ل  ف��ي  إذًا 
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