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»فيسبوك«: عنصرية ضد اللون األسود وجهل وتجهيل

كواليس ترحيل مراسلة »ذا تايمز« من مصر

أفراح صالح

قــبــل رحــيــلــه بـــأيـــام قــلــيــلــة أطــلــق األكــاديــمــي 
والـــروائـــي اإليــطــالــي، أمــبــرتــو إيــكــو، قذيفة 
باتجاه مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، على 
الرغم من كونه قد كان في بدايات انطالقة 
تــلــك املــواقــع يــقــف إلـــى جــوارهــا باعتبارها 
مساحة للقول والتعبير عن الذات بال قيود 

وبعيدًا عن سلطة املؤسسات القامعة. 
لكن يبدو أن صاحب »اسم الوردة »لم يرغب 
في ترك هذه الحياة من دون تصحيح ذلك 
االنــطــبــاع األولــــي الـــذي تــكــون فــي عقله عن 
تــلــك املـــواقـــع، فــأعــلــن أن »وســـائـــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي يـــبـــدو وكـــأنـــهـــا قـــد أتــــت إلــيــنــا 
بجماعات من الحمقى يظهرون وكأنهم قد 

حملوا جائزة )نوبل(. إنه غزو األغبياء«. 
وأضــــــاف صـــاحـــب »الــســيــمــيــائــيــة وفــلــســفــة 
اللغة« أن تلك املواقع أتاحت ألولئك الناس 
ــوا يــتــحــدثــون بعد  ــانـ ــاء« الـــذيـــن »كـ ــيـ ــبـ »األغـ
كأس في حانة ويقوم الناس بإسكاتهم على 
الفور بعد وقت قليل من حكيهم. اآلن صاروا 

يحكون على تلك املواقع كأنهم علماء«. 
لكن يــبــدو أن املـــوت الـــذي لحق بــهــذا املفكر 
اإليطالي لم يتح له فرصة اللحاق بقصص 
املوقف على  التي صــارت سّيدة  العنصرية 
الفجة  اللغة  تلك  لقد أصبحت  املــواقــع.  تلك 
مسيطرة عليها ولسان حالها، وعلى وجه 
الــخــصــوص تــجــاه كــل مــا هــو أســـود الــلــون، 
ولو كان صاحب هذا اللون فنانًا شهيرًا أو 

كاتبًا أو شخصية عامة في بلده. 
كل هذا بينما »جهلة فيسبوك« ال يعلمون 
بــحــقــيــقــة تـــلـــك الــشــخــصــيــة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 
يــحــكــون عــنــهــا، ويــتــنــاقــلــون مــقــاطــع فيديو، 
أنها مبتورة عن سياقها كي تكون  لو  كما 
وسيلة لسخرية فّجة. وهم يمررونها بينهم 
ويــفــتــعــلــون ضــحــكــات ســـاخـــرة مـــن صــاحــب 
الـــفـــيـــديـــو، مـــن دون تــحــقــق أو مــعــرفــة  ذلــــك 
ما  فكل  عــدمــه،  مــن  الشخصية  تلك  بأهمية 
يهمهم هو الضحك الفارغ من أي معنى. وما 
حــصــل خـــالل الــيــومــن الــفــائــتــن مــع املــطــرب 
الـــســـودانـــي الــكــبــيــر مــحــّمــد األمــــن )مــوالــيــد 

1940( خير برهان جديد على ذلك. 
يقيم الفنان »ود األمــن« )وهــو االســم الذي 

منوعات
روسيا 

تستغل 
»تمبلر«

84 حسابًا  وجـــود  عــن  »تمبلر«  منصة  أعلنت 
اســتــخــدمــتــهــا مــجــمــوعــة روســـيـــة غــامــضــة في 
نشر األخبار الزائفة واملعلومات املضللة، خالل 
في  املتحدة،  الــواليــات  في  الرئاسية  االنتخابات 
2016. وأوضـــحـــت »تــمــبــلــر« أنــهــا كــشــفــت عن 
املخطط نهاية عام 2017، وتوجهت إلى جهات 
إنفاذ القانون في الواليات املتحدة، ما ساعد في 
إلى  االتهام  أصابع  وتوجيه  الرسمي،  التحقيق 

13 شخصًا مرتبطني بـ »وكالة أبحاث اإلنترنت« 
الــتــي تتخذ مــن روســيــًا مــقــرًا لــهــا، فــي فبراير/

شباط املاضي، وفقًا لصحيفة »ذا غارديان«.
البريد  أنها ستبلغ، عن طريق  وأفــادت »تمبلر« 
أعاد  أو  رّد  أو  عجب 

ُ
أ »أي شخص  اإللكتروني، 

نشر محتوى مرتبط بـ )وكالة أبحاث اإلنترنت( 
أسماء  أدرجـــت  لــهــا«، كما  التابعة  والــحــســابــات 
من  املستخدمون  يتمكن  كــي  الــحــســابــات  هــذه 

هذا  عدمها.  من  معهم  تفاعلهم  معرفة حقيقة 
اإلعــــالن أضــــاف »تــمــبــلــر« إلـــى قــائــمــة منصات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي املــســتــهــدفــة فــي الحملة  ال
اإلعــالمــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي يــقــول مــســؤولــون 
االنتخابات  تعطيل  إلــى  سعت  إنها  أميركيون 
وتــعــزيــز   ،2016 عـــــام  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــالـــد تـــرامـــب على  ظــــروف فـــوز الــجــمــهــوري دونـ
الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــالري كــلــيــنــتــون. وكـــانـــت »ذا 

غارديان« قد كشفت عن وثيقة داخلية مكونة 
من 27 صفحة، وأعــدهــا مسؤولون في شركة 
االستشارات »كامبريدج أناليتكا« للمرة األولى، 
وبــّيــنــت كــيــفــيــة مــســاهــمــة الــشــركــة فـــي وصـــول 
املــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد تــرامــب، إلــى البيت 
األبــيــض، عــن طــريــق »غــوغــل« و»ســنــاب شــات« 

و»تويتر« و»فيسبوك« و»يوتيوب«. 
)العربي الجديد(

ــي الــعــاصــمــة   شـــهـــريـــًا فــ
ً
ــــادى بـــــه( حـــفـــال ــنـ ــ ُيـ

الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، غــالــبــا فـــي »نــــادي 
الــضــبــاط« كــونــه األكــبــر فــي الــعــاصــمــة. لكن 
هــنــاك مالحظة فــي كــون هــذا الجمهور هو 
ــســتــمــعــة 

ُ
جـــمـــاعـــة مـــتـــغـــّيـــرة مــــن األجــــيــــال امل

األمـــن«  وّد   « شعبية  لــكــون  يشير  بمعنى 
تواصل انتشارها وتكتسب جمهورًا جديدًا 
مع مــرور الوقت بن فئة شبابية ومراهقة، 

عــلــى رغــــم مـــن أن مــحــمــد األمـــــن لــيــس أحــد 
األحياء،  العمالقة  آخــر  فهو  جيلهم،  فناني 
إلى جانب املطرب الكبير عبدالكريم الكابلي 
الذي استقر في الواليات املتحدة، ولم تعد 

صحته تسمح له بالغناء. 
ــارة هــنــا إلـــى إن هـــذا الجيل  ــ ويــنــبــغــي اإلشــ
عن  مختلفة  بطريقة  الــغــنــاء  يسمع  الــشــاب 
جيل زمان الذي كان يبقى جالسًا صامتًا كي 

يتشّرب من كّمية الطرب التي تصله وكأنه 
بالتصفيق،  مــحــراب ويكتفي  أو  فــي صــالة 
الغنائي.  املغني من مقطعه  ينتهي  أن  بعد 
يريد  الــجــديــد، بطبيعته،  الــجــيــل  ــذا  هـ لــكــن 
األغــانــي مع مطربه، بل ويغني بدال  ترديد 
عنه، إذ اعتاد الفنانون أن يمدوا امليكروفون 
بــاتــجــاه الــجــمــهــور. وهــــو الــجــمــهــور نفسه 
الـــذي يبقى واقــفــًا طـــوال فــتــرة الحفل يغني 
ويرقص ويتمايل.  لكن هذا ال يناسب »ود 
األمن » الذي يرغب في شيء آخر. هو يريد 
أن يسمعه هــؤالء الشباب كما كــان يسمعه 
اغاني  يغني  عندما  خاصة  السابق،  جيله 
الــتــي ُيطلق عليها األمـــن تسمية »  الــطــرب 
الشجون«،  »زاد  أعماله  مثل  الكبير«  الغنا 
ــلـــنـــا مــــا مــمــكــن  و»بــتــتــعــلــم مــــن األيــــــــام« و»قـ

تسافر« و»َبعد الشر عليك«. 
وما حصل أن هذا املطرب الكبير لم يحتمل 
تــداخــل صـــوت الــجــمــهــور مــعــه وفـــي طريقه 
غــنــيــة »زاد الــشــجــون«، 

ُ
لــلــدخــول إلـــى قــلــب أ

وهي واحدة من األغنيات األشهر في تاريخ 
الطرب السوداني فلم يطق االستمرار وطلب 
من جمهوره: »يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا!«، 
وهو مقطع الفيديو الذي انتشر بغباء وبال 
تدقيق. لقد تناقل الناس هذا الجزء فقط ولم 
»االعــتــذار«  ثــم  التالي،  بالتوضيح  يربطوه 
املحترم الذي أتى من مطرب محترم.  إن أهم 
مــا فــي غناء »ود األمـــن« هــو التنويع الــذي 
أنه في  أداء االغنية، أي  يقوم بإدخاله على 
كل حفلة له أو تسجيل يغني األغنية بطريقة 
نغمات  ويرتجل  السابقة  املــرة  عن  مختلفة 
ـــات جـــديـــدة، وحــقــيــقــة تــرديــد الجمهور  وآهـ
لألغنية معه يحرم ود األمن من هذه امليزة. 
وهو األمر الذي قام بشرحه لهم.  وقال »أنا 
في كل مرة باقول حاجة جديدة وما بعرف 
خرى«. 

ُ
ا باسمع التسجيل مرة أ

ّ
شكلها إال مل

وهو التوضيح الذي نال ترحيب الجمهور، 
وهو التوضيح املبتور الــذي لم يظهر على 
صــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، والــســبــب 
ــذا الــتــوضــيــح أن يــحــرم  ـــح: إن ملــثــل هــ ــ واضـ
فــرصــة للسخرية  مــن  األزرق  املــوقــع  ُســّكــان 
والضحك على مطرب »أســود«. وهي واقعة 
جديدة تثبت إلى أي حد أصبح »فيسبوك«، 

حقًا، سوقًا بال صاحب. 

سخر مستخدمو 
»فيسبوك« من الفنان 

السوداني محمد األمين

ألقت السلطات المصرية 
القبض على ترو في 20 

فبراير/شباط الماضي

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت صــحــيــفــة »ذا تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، 
القاهرة،  فــي  مراسلتها  إجــبــار  عــن  السبت، 
بــيــل تـــرو، عــلــى مــغــادرة األراضــــي املــصــريــة، 
الــشــؤون  بعد خمس ســنــوات مــن تغطيتها 
احتجازها  وكــوالــيــس  للصحيفة،  املــصــريــة 
ــيــــة، والـــتـــهـــديـــد  ــنــ بـــواســـطـــة الـــســـلـــطـــات األمــ
تــغــادر مصر  لــم  مــا  عــســكــريــًا،  بمحاكمتها 
على الفور )قبل االنتخابات الرئاسية(، من 

دون توضيح األسباب.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة، فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أن 
تـــرو تــعــيــش فـــي مــصــر مــنــذ ســبــع ســنــوات، 
واعــتــقــلــتــهــا الــســلــطــات املــصــريــة قــبــل ثــالثــة 
أســـابـــيـــع، عــقــب مــقــابــلــة أجــرتــهــا مـــع قــريــب 
مهاجر توفي على منت قارب باتجاه أوروبا، 
ــه تـــهـــمـــًا إلـــى  ــم تــــوجــ ــ ــر لـ ــة أن مـــصـ ــحـ مـــوضـ
مراسلتها، أو إفــادة بسبب احتجازها، بيد 
أنــهــا اقتيدت إلــى مــطــار الــقــاهــرة، ووضعت 

على منت أول طائرة مغادرة إلى لندن.
مصادر  عــن  البريطانية  الصحيفة  ونقلت 
دبــلــومــاســيــة قــولــهــا إن »تـــرو أصــبــحــت غير 
ــل الـــقـــاهـــرة، ولـــن يسمح  مـــرغـــوب فــيــهــا داخــ
بــعــودتــهــا مـــجـــددًا«، مــتــابــعــة أن »اعــتــقــالــهــا 
والــتــهــديــدات الــتــي تــعــرضــت لــهــا كــافــيــة ألن 
تعطي صـــورة بــأن األمـــر لــم يكن خــطــأ، وأن 
الــســلــطــات املــصــريــة ال تــنــوي الــســمــاح لها 
بالعودة اآلمنة للقاهرة لتغطية االنتخابات 

الرئاسية«.
النظام  مـــحـــاوالت  إلـــى  الصحيفة  ــــارت  وأشـ
املــــصــــري املـــســـتـــمـــرة لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى عــمــل 
املراسلن األجانب قبل االنتخابات الرئاسية 
املحسومة سلفًا للرئيس الحالي، عبدالفتاح 
بالتأثير على  اتهامهم  السيسي، من خــالل 
أمـــن أو اســتــقــرار الـــبـــالد، الفــتــة إلـــى اعــتــقــال 
ــن الــصــحــافــيــن املــحــلــيــن منذ  الـــعـــشـــرات مـ
وصــول األخير إلــى رأس السلطة في 2014. 
ترو  القبض على  املصرية  السلطات  وألقت 

فـــي الــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
أثناء مهمة عمل لها في حي »شبرا«، شمال 
العاصمة القاهرة، إذ استجوبتها السلطات 
لسبع ساعات كاملة في أحد أقسام الشرطة، 
وأجبرتها على مغادرة البالد في أول رحلة 
إلــى بــالدهــا، بعد تخييرها مــا بن  متجهة 
مغادرة مصر أو مواجهة محاكمة عسكرية.

وكشفت تــرو، في مقالة كتبته لصحيفتها، 
أن  بعد  وترحيلها،  توقيفها  مالبسات  عــن 

تأكدت من عدم نجاح مفاوضات الصحيفة 
إلى عملها  املصرية إلعادتها  السلطات  مع 
في العاصمة املصرية، قائلة إنها »ال تعرف 
طبيعة االتهامات املوجهة إليها، ولم تفلح 
مساعي السفارة البريطانية في القاهرة في 

إثناء السلطات املصرية عن قرارها«.
وعن تفاصيل القبض عليها، قالت »ترو« في 
مقالتها بعنوان »أعشق مصر وال أستطيع 
العودة... وال أحد يستطيع أن يقول السبب«، 

إن »سيارة األجــرة كانت قد انطلقت لتوها 
عندما  الــقــاهــرة،  املقهى وســط  عــن  مبتعدة 
يستقلها  صغيرة  حافلة  طريقه  اعترضت 
عناصر من الشرطة يرتدون زيًا مدنيًا، قفز 
مــنــهــا خــمــســة رجــــال، واقـــتـــادونـــي إلـــى قسم 

شرطة قريب«.
ــاب مــن  ــ ــرتـ ــ ــر بـــلـــد يـ وأضـــــافـــــت تــــــــرو: »مــــصــ
املراسلن األجانب، وال يتسامح مع األخبار 
الــســلــبــيــة.. لــقــد اعـــتـــاد الــصــحــافــيــون على 
ســحــبــهــم جــانــبــًا كـــي يــوضــحــوا مــوقــفــهــم... 
ومع االنتخابات الرئاسية الجارية وعملية 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب املـــتـــواصـــلـــة فـــي ســيــنــاء 
ودلـــتـــا الــنــيــل، فــــإن قــــوات األمــــن عــلــى أهــبــة 
ــة مــــن الــقــلــق  ــالـ ــداد، والـــبـــلـــد فــــي حـ ــعــ ــتــ االســ
قائلة:  روايتها  املراسلة  واصلت  والتوتر«. 
غير  )األشــخــاص  قائمة  على  أنني  بلغت 

ُ
»أ

ــرغــــوب بـــهـــم( لــــدى الــســلــطــات املــصــريــة،  املــ
وأنـــنـــي ســـأتـــعـــرض لــالعــتــقــال إذا حــاولــت 
العودة... ال أستطيع العودة إلى منزلي الذي 
عشت فيه سبع سنوات، وال أحد يستطيع 
أن يشرح السبب... هناك العديد من حوادث 
طــرد املراسلن أو منعهم من دخــول مصر، 
لــكــنــهــا حـــــــوادث لــــم يـــتـــحـــدث عــنــهــا أحــــــد... 
الــســبــب، بينما  وال يـــزال بعضهم ال يــعــرف 
يــتــعــرض الــصــحــافــيــون املــحــلــيــون للسجن 

واالستهداف«.
تركت خلفي سبع سنوات  »لقد  واختتمت: 
وأصــدقــائــي، وشقتي، وقطتن  مــن حياتي، 
ــزاء مــن قلبي كي  أكـــوي أجـ إنــنــي  أنقذتهما. 
أهــدئ األلــم الحارق بسبب خسارتي ملصر. 
لــي، ومكانًا أحبه بكل  الــذي ظــل بيتًا  البلد 

عمق«.
وكــــانــــت »لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن« قــد 
ـــ 20  وثـــقـــت اعـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة لــ
صحافيًا مصريًا منذ ديسمبر/كانون األول 
املـــاضـــي، وصــنــفــت مــنــظــمــة »مـــراســـلـــون بال 
حدود« مصر على أنها »أحد أكبر السجون 

في العالم للصحافين«.

يفصل مستخدمو مواقع التواصل فيديوهات معينة عن سياقها األصلي )فرانس برس(

تطرقت الصحافية البريطانية إلى مأساة المهاجرين المصريين في البحر )شيماء أحمد/فرانس برس(

يواجه موقع »فيسبوك« في الفترة األخيرة انتقادات عدة، لكن خيارات القائمين عليه الخاطئة ال تعفي المستخدمين من المسؤولية، 
في مواقف عدة تتسم معظمها بالعنصرية وفصل األحداث عن سياقها، ال لشيء إال للسخرية والتنمر 
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العديد  في  أثناء طفولتها  أنها شاركت  كما 
مــن املــهــرجــانــات واملــنــاســبــات الــوطــنــيــة التي 
كانت تقام في الناصرة. بعد أن تخرجت من 
الغناء،  أن تحترف  قـــررت  الــثــانــويــة  املــدرســة 
فــســافــرت إلـــى مــوســكــو لــلــدراســة فـــي املعهد 

العالي للموسيقى.
عام 1985 وقبل أن تكمل العشرين من عمرها، 
ــرا«. كــانــت  ــفـ ــا ألــبــومــهــا األول »جـ

ّ
ــــدرت بــن أصـ

وهي  الــروســيــة،  العاصمة  فــي  مقيمة  وقتها 
اإلقامة التي استمّرت حتى عام 1991. ثّم عام 

1986، وهي مستمرة في دراستها األكاديمية، 
أصـــدرت ألبومها الــثــانــي »دمــوعــك يــا أمــي«. 
أثناء الدراسة والعمل على األلبومني تعرفت 
ــا عــلــى املــوســيــقــي األوكـــرانـــي ليونيد 

ّ
ريـــم بــن

ألــيــكــســيــانــكــو، الــــذي تــشــاركــت مــعــه بالعديد 
منه سنة  وتزوجت  املوسيقية،  التجارب  من 
قمران  والــتــوأم  بيلسان  منه  وأنجبت   ،1991
 .2010 عنه سنة  تنفصل  أن  قبل  وأورســـالـــم، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــوقـــت رســـمـــت بــنــا شخصيتها 
الــفــنــيــة، مــن خـــال تخليها عــن الــزخــرفــة في 

عمر بقبوق

ــاح أمــــــس، اســتــيــقــظ الــعــالــم  ــبـ صـ
الــعــربــي عــلــى خــبــر وفـــاة الفنانة 
الفلسطينية ريم بنا، بعد معاناة 
السرطان. نهاية  طويلة عاشتها مع مرض 
فائقة  ا بشجاعة 

ّ
بن الــذي خاضته  الــصــراع 

كـــان صــادمــًا، وإن متوقعًا،  عـــام 2009  مــنــذ 
خصوصًا بعد بيان أصدرته عائلتها على 
لـــســـان شــقــيــقــهــا فـــــراس، تــبــلــغ فــيــه جــمــهــور 
الصحية  حالتها  أن  الفلسطينية  الــفــنــانــة 
ــا كــمــا كـــانـــت مــنــذ 9  ــهـ ــأة، وأنـ تــــدهــــورت فـــجـ
سنوات، تقاوم املــرض. لكن هذه املــرة كانت 
الخبيث، فرحلت ريم  للورم  الكلمة األخيرة 
في أحد مستشفيات مدينتها الفلسطينية، 

الناصرة. 
وكــمــا انــتــهــت الــحــكــايــة فـــي الـــنـــاصـــرة، فإنها 
ا، يوم 

ّ
بــدأت هناك أيضًا، حيث ولــدت ريــم بن

ابــنــة  وهـــي   ،1966 األول  ديــســمــبــر/كــانــون   6
الشاعرة الفلسطينية املعروفة زهيرة صباغ. 
صغرها،  منذ  والــغــنــاء  املوسيقى  ا 

ّ
بن أحبت 

العاشرة من  أن كانت في  حيث شاركت منذ 
عــمــرهــا بـــاالحـــتـــفـــاالت الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــام في 
املدرسة املعمدانية التي تلقت فيها تعليمها، 

نشر محمد عساف 
قائًال إّن ريم بنا كانت من 

فلسطين ولفلسطين

كان موقفها شجاعًا 
في الوقوف إلى جانب 

الشعوب العربية

تم تخفيض ميزانية 
المهرجان بنسبة %50 

عن السنة الماضية

2223
منوعات

األداء الشرقي وامليل نحو اإليقاعات الغربية 
واإللــكــتــرونــيــة، الــــذي لـــم يــؤثــر عــلــى رغبتها 

بتسخير فنها لحفظ التراث الفلسطيني.  
إلى موسكو،  الكبير، نعود  النجاح  قبل  لكن 
األكاديمية،  دراستها   1991 عــام  أنهت  هناك 
تـــزّوجـــت، وعــــادت مــع زوجــهــا إلـــى فلسطني، 
ثالث   1993 لتطلق ســنــة  تــحــديــدًا،  الــنــاصــرة 
»الــحــلــم«. بعد  عــنــوان  الـــذي حمل  ألبوماتها 
ـــا فــــي حـــمـــايـــة الـــتـــراث 

ّ
ــروع بـــن ــشــ ذلـــــك بـــــدأ مــ

الـــامـــادي، حــيــث بـــدأت بــمــشــروع تــهــدف فيه 

ــال الــتــي تــرددهــا  ــفـ إلــــى تــســجــيــل أغـــانـــي األطـ
الـــجـــدات، وانــتــقــلــت إلــيــنــا بــالــتــواتــر الــشــفــوي 
األغاني  لهذه  فخصصت  أرشفتها.  تتم  ولــم 
و»مــكــاغــاة«   )1995( ليلة«  أبــو  »قــمــر  ألبومي 
على  بنا  املــرحــلــة حصلت  تلك  وفــي   .)1996(
العديد من الجوائز واأللقاب الشرفية، منها: 
»سفيرة السام« في إيطاليا سنة 1994، درع 
»مـــســـرح إبــســن الــقــومــي« فـــي الــنــرويــج سنة 
1996، درع »أملـــا- أتــا« فــي »املــهــرجــان العاملي 
ــ صوت آسيا« في كازاخستان سنة  لألغنية 
1996 وأيــضــًا »شــخــصــيــة الـــعـــام« فــي تونس 

سنتي 1997 و1998.
ــًا عــــن الــقــضــيــة  ــا نــفــســهــا يــــومــ ــنـ لــــم تـــحـــيـــد بـ
منحى  أخــــذت  أغــانــيــهــا  ولــكــن  الفلسطينية، 
جــديــدًا مــع بــدايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة، ابــتــداًء من 
الــقــدس« سنة 2001،  ألــبــوم »وحــدهــا بتبقى 
الذي انتقدت فيه تحويل القضية الفلسطينية 
أن  لتؤكد  إلــى »ترند« وموضة فنية شائعة، 
الفلسطيني  والــشــعــب  الفلسطينية  القضية 
يــســمــوان فـــوق تــلــك الــحــالــة الــتــي تــظــهــر بها 
الــقــضــيــة فـــي الــفــن الــعــاملــي. وفـــي ســنــة 2005 
ــروح« الــــذي قدمته  ــ أصــــدرت ألــبــوم »مـــرايـــا الـ
السجون  في  والعرب  الفلسطينيني  لألسرى 
ــدام صــوتــهــا  ــتـــخـ ــاسـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، لـــتـــبـــدأ بـ
لـــإضـــاءة عــلــى قــضــايــا مــهــمــشــة. وفــــي سنة 
»لــم تكن تلك حكايتي«  ألبوم  2006 أصــدرت 
الذي أهدته للشعبني الفلسطيني واللبناني 
ه 

ّ
بالتزامن مع عــدوان تموز/يوليو الــذي شن

االحتال اإلسرائيلي على لبنان.
ــا ألــبــوم »مــواســم 

ّ
سنة 2007 أصـــدرت ريــم بــن

الــذي تضمن مجموعة من أشعار  البنفسج« 
الـــحـــب مـــن فــلــســطــني، لــتــعــود وتـــضـــيء على 
األغاني واألشعار العاطفية الفلسطينية، التي 
الفلسطينية  األغنية  اقترنت  أن  بعد  أهملت 
ــوام. وفــي سنة 2009  بالسياسة فــي تلك األعـ
أصدرت ألبوم »نوار وبيسان« لتعود به إلى 
أغاني األطفال مرة أخرى، وأهدت األلبوم إلى 

األطفال الاجئني الفلسطينيني أينما كانوا.
ا تتأرجح بني الحب والوطنية، 

ّ
كانت أعمال بن

ــًا،  ـــان يــتــاقــيــان دومـ
ّ
وكـــانـــت تـــرى أنــهــمــا خـــط

وال يمكن أن يفترقا. سنة 2009 أصيبت بنا 
االستسام  رفضت  ولكنها  الــثــدي،  بسرطان 
للمرض، فقدمت مجموعة من أفضل أعمالها 
فــــي مـــرحـــلـــة املـــــــرض، فــــأصــــدرت ســـنـــة 2010 
ــة 2012  ــنـ ــبــــوم »صــــرخــــة مــــن الــــقــــدس« وسـ ألــ
ــكــــرا«؛ وفــــي ســنــة 2013 أصــــدرت  أوبـــريـــت »بــ
الــذي حمل عنوان  ألبوماتها وأفضلها،  آخــر 
»تــجــلــيــات الـــوجـــد والــــثــــورة« والـــــذي اخــتــزل 
يومًا  فيها  تبعد  لــم  الــتــي  الــفــنــيــة،  فلسفتها 
الــعــواطــف اإلنــســانــيــة عــن الـــثـــورة، كــمــا تميز 
ــبــــوم بــالــنــزعــة الـــصـــوفـــيـــة، حــيــث تضمن  األلــ
ا في نفس 

ّ
األلبوم قصائد للحاج. وحازت بن

السنة على جائزة »ابن رشد« للتفكير الحر. 
ا فــي إعــان مواقفها السياسية 

ّ
تــتــرّدد بن لــم 

ــقـــط فــــي مــــا يــخــص  ــيـــس فـ بـــشـــكـــل واضــــــــح، لـ
ــن أيـــــضـــــًا فــي  ــكــ ــة، لــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــقــــضــــيــــة الـ
وبينما  الــعــربــي.  الــربــيــع  لــثــورات  مساندتها 
ــفـــنـــانـــني املـــتـــضـــامـــنـــني مــع  كــــانــــت أصــــــــوات الـ
الشعب السوري تخفت، بقيت هي من القائل 
 حيث 

ً
الذين عبروا عن موقفهم بحرية كاما

ــد نـــظـــام إرهـــابـــي  ــ قـــالـــت إن نـــظـــام بـــشـــار األسـ
ومباشر  واضـــح  بشكل  كــاتــبــة  شــعــبــه،  يقتل 
عـــام 2016 عــلــى صفحتها عــلــى »فــيــســبــوك«: 
األطفال..  اح وُمجرم وقاتل 

ّ
األســد سف »بشار 

ف 
ّ
النظام األســـدي أكــثــر نــظــام ُمــجــرم ومتخل

في الوطن العربي.. عار على الذين يستمّرون 
بــصــمــتــهــم.. فــي كــل لــحــظــة تــمــّر وال نــتــحــّرك.. 
ــا بالنسبة  ُيــقــتــل فــيــهــا مــئــات الـــســـوريـــني.. أمـ
ملــوضــوع املــؤامــرة.. فهو أكبر مــؤامــرة كونية 
عــلــى فلسطني وعــلــى ســـوريـــة.. هـــذا مــوقــفــي.. 
ُمقاطعتي ومنعي وحرماني  لو ستتم  ى 

ّ
حت

من دخول أي بلد عربي«.

برلين ـ العربي الجديد

لـــة، تـــم الــكــشــف،  بــعــد أبـــحـــاٍث عـــديـــدة ومـــطـــوَّ
أخيًرا، عن أصل املومياء الصغيرة الغامضة، 
املـــســـّمـــاة بــــ »آتــــــا«، والـــتـــي تـــم اكــتــشــافــهــا في 
 رأى بعض 

ْ
إذ ــة.  الــاتــيــنــيَّ بــأمــيــركــا  تــشــيــلــي 

 هـــذه املــومــيــاء ال 
َّ
ــأن الــعــلــمــاء واملــخــتــّصــني، بــ

يمكن أن تكون لكائن بشرّي أرضــي، بل هي 
تحاليل  وكشفت  أرضــي.  غير  ملخلوٍق  بقايا 
 الهيكل العظمّي 

َّ
الحمض النووي الوراثي بأن

الــذي يبلغ طوله فقط 15 سنتم، مع  ط 
ّ
املحن

الجمجمة الــغــريــبــة املــمــتــطــة، بــاإلضــافــة إلــى 
 

ّ
أجواف كرة العني الكبيرة في الجمجمة، كل

ها إلنسان أرضّي. 
ّ
هذه الدالئل، تشير بأن

تم اكتشاف املومياء الصغيرة في عام 2003 
شة في صحراء أتاكما  في قرية مهجورة مهمَّ
فــي تشيلي. وتــســّبــب االكــتــشــاف، آنــــذاك، في 
ــــام. وقـــم تــمَّ  ضــجــة كــبــيــرة عــلــى وســائــل اإلعـ
تــصــويــر فــيــلــم وثــائــقــي بــعــنــوان »آتــــا« يزعم 
 أصـــل املــومــيــاء الــصــغــيــرة املكتشفة هو 

َّ
بـــأن

من خــارج كوكب األرض. ونشَر باحثون من 

ــة يـــــا ريـــــــــم.. خـــالـــص  ــســــامــ : »مــــــع الــ
ً

ــا ــ ــائــ ــ قــ
الــعــزاء ألســـرة ومــحــبــي الــفــنــانــة واملناضلة 
الفلسطينية ريم بنا صاحبة القلب الطيب 
والـــــروح الــجــمــيــلــة فـــي وفــاتــهــا بــعــد صـــراع 

طويل مع املرض.. البقاء لله«.
أما املطرب الفلسطيني، محمد عساف، فقال 
»رحلت  تويتر:  على  الرسمي  حسابه  عبر 
ريــم بنا.. رحلت بعد أن مــألت دنيانا حًبا، 
ــازيـــج.. كــانــت مــن فلسطني  ــا، أغــانــي وأهـ

ً
فــن

ــادات  ــ ــــوســ ــرز الــ ــ ــطـ ــ ــلـــســـطـــني، تـــغـــنـــي وتـ ــفـ ولـ
وتــزرع الزهور على شرفتها في الناصرة.. 
الهوية  معركة  فقط  ليست  معركتها  كانت 
والــثــقــافــة والــفــن الــفــلــســطــيــنــي.. بــل حــاربــت 
السرطان بشجاعة وأمل وتحدي.. أشكرك.. 

نحبك.. لروحك السام«.
ــــاغ« عــلــى  ــتـ ــ ــــاشـ ــدم بــــرنــــامــــج »هـ ــقــ ــر مــ ونــــشــ
قــنــاة الــجــزيــرة، حــســام يــحــيــى، »ستحملك 
الـــفـــراشـــات إلــــى ظــهــر غــيــمــة، ســتــجــري بك 
الغزالة إلى جوف جميزة/ قالت له النجمة: 
خذني إلى صحن داري/ خذني إلى فراش 
نـــومـــي....أحـــبـــبـــت صــوتــهــا مــنــذ بــدايــاتــهــا، 
قابلتها بعد ثورة 2011 في القاهرة، كانت 
على  وتواعدنا  تسامرنا  كصوتها،  جميلة 
ريــم...مــع  القاهرة، ورحلت  آخــر، غابت  لقاء 

السامة #ريم_البنا«. 

بعد  ــا، 
ّ
بــن ريــم  الفلسطينية،  الفنانة  رحلت 

صراع طويل مع مرض السرطان، علمًا أنها 
حاربت املرض بشجاعة سنوات، وشاركت 
جمهورها تفاصيل ويوميات هذا الصراع. 
ــا عــلــى  ــ

ّ
ــن ــر واملــــــغــــــردون ودعــــــــوا بــ ــيـ ــاهـ املـــشـ

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، عــبــر وســم 
#ريــم_الــبــنــا«، وشــاركــوا صــورًا ومنشورات 
في سبيل  فنها ونضالها  لها، مستذكرين 
ــثـــورات  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودعـــمـــهـــا لـ
الــربــيــع الــعــربــي، وشــجــاعــتــهــا فــي مواجهة 

مرضها. 
كـــمـــا أعـــــــــادوا نـــشـــر مـــقـــاطـــع مــــن أغـــانـــيـــهـــا، 
وشــددوا على دورهــا في مقاومة االحتال 
اإلســرائــيــلــي. وتــم تشييع جــنــازة ريــم التي 
رحــلــت عــن عــمــر 51 عــامــًا مــن ســاحــة العني 
إلــــى مــقــبــرة الـــاتـــني فـــي مــديــنــة الــنــاصــرة 
الــبــارحــة. بينما تتقبل  الــرابــعــة عــصــر  فــي 
ا من اليوم األحد وحتى  عائلتها العزاء بدًء
الــثــاثــاء مــن الــســاعــة الــرابــعــة إلــى التاسعة 

مساًء في قاعة بنديكوس الاتني.

مارسيل خليفة: »ريم بنا شكًرا لك«
ــازف الــــعــــود الــلــبــنــانــي،  ــ ــ ونـــعـــى الـــفـــنـــان وعـ
ــل خـــلـــيـــفـــة، الـــفـــنـــانـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــارسـ مـ
الــراحــلــة ريــم بــنــا، بعد إعـــان خبر وفاتها، 
بعد صراعها مع املرض. وكتب خليفة، في 
حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فيسبوك: »إيــه يا ريــم.. سأقطف الكون كما 
لــو كــان فاكهة ســمــاويــة، وألــقــي بــه فــي يدك 

الوردية.. ريم البنا شكًرا لِك«.
ــــورة  ــر املـــــطـــــرب، مـــحـــمـــد مـــحـــســـن، صـ ونــــشــ
ا، عبر صفحته 

ّ
الراحلة، ريم بن تجمعه مع 

الــصــورة  مــوقــع فيسبوك، وعــلــق على  على 

فرانسيسكو،  ســـان  فــي  كاليفورنيا  جــامــعــة 
وأيـــضـــًا مـــن جــامــعــة ســتــانــفــورد، فـــي املجلة 
 املــومــيــاء 

َّ
الــعــلــمــّيــة املــحــّكــمــة »جـــيـــنـــوم«، بــــأن

الصغيرة تعود إلى طفلٍة صغيرة ولَدت قبل 
ضت إلى الكثير من الطفرات  أوانها، وقد تعرَّ
ــــى إصــابــتــهــا  إلـ أّدت  ـــة،  ــة والـــجـــيـــنـــيَّ ــ ــّي ــوراثــ الــ
تــشــّوهــات بعظامها وخــصــوصــًا عظام  إلـــى 
الغريب.  الشكل  هــذا  أعطاها  مّما  الجمجمة. 
تلعُب  ة،  الجينيَّ رات  التغيُّ  

َّ
أن املــعــروف  ومــن 

م، وفـــي أمــــراٍض مــثــل الجنف 
ُّ
دوًرا فــي الــتــقــز

إلى  باإلضافة  املثال،  سبيل  على  التشبيكي 
هــات فــي الــعــظــام والــعــضــات. وأشـــار  الــتــشــوُّ
ــــؤّدي إلــى   الــطــفــرات الــتــي تـ

َّ
الــعــلــمــاء، إلـــى أن

 تــقــريــًبــا في 
ً
ــة هـــي مـــعـــروفـــة ــراض جــســديَّ ــ أمــ

ة التي تــؤّدي إلى  الطب. أّما الطفرات الوراثيَّ
ــة واضـــطـــرابـــات فـــي الــنــمــو،  تــشــّوهــات شــكــلــيَّ

ى اآلن ما زالت غامضة في الطب. 
ّ
فهي لحت

 
ً
ــل لـــي صــديــقــي مـــن تــشــيــلــي صـــورة ــا أرســ ــ

ّ
»مل

للجثة املكتشفة، لم أستطع أن أشيح بنظري 
 أن أستطيع سوى أن أقــول: إنه 

ْ
عنها. لم أكن

 مــثــيــٌر لــاهــتــمــام«. هــكــذا قـــال عالم 
ٌ

اكــتــشــاف
األحــيــاء املجهرّية، غــاري نــوالن، أثناء بحثه 
فــي أصــل الحمض الــنــووي آلتـــا، قبل خمس 

سنوات. 
والــيــوم، أصــبــح واضــًحــا، بعد ظــهــور نتائج 
ــا، ومــقــارنــتــه  ــ تــحــلــيــل الــجــيــنــوم الــــوراثــــي آلتـ
وقــرد  الشامبانزي  كقرد  ة  مرجعيَّ أمثلة  مــع 
 آيتا هي إنسانة، أنثى الجنس. 

َّ
ريسوس، بأن

ـــة لــلــصــفــات  ــات الـــســـكـــانـــيَّ ــارنـــ ــقـــ وحــــســــب املـــ
ة، فهي ذات أصل تشيلي.  الشكليَّ

لــكــن، أثـــنـــاء الــفــحــص األّولــــــي آلتــــا، لــوحــِظــت 
أن هيكلها   

ْ
إذ ـــة.  الـــعـــاديَّ غــيــر  ــــور  األمـ بــعــض 

ــان يــحــتــوي فــقــط على  الــعــظــمــي الــصــغــيــر كــ

10 أضـــــاع بـــــداًل مـــن 12 ضــلــعــًا. بــاإلضــافــة 
إلــى ذلــك، وجــد خبير العظام، رالــف راكمان، 
 أجـــزاء معينة من 

َّ
بـــأن فــي األشــعــة السينية، 

ى 
ّ
الهيكل العظمي آلتا تبدو نامية جــًدا، حت

ها كانت في عمر السادسة أو 
ّ
املــرُء بأن  

ّ
يظن

آنـــذاك، إذا مــا كانت  الــســؤال  السابعة. وظهر 

آتا قد عاشت فترة قبل موتها، وبقيت لفترة 
ة ولم تمت  مع هذه التشّوهات غير االعتياديَّ
ة. ولكن األبحاث أظهرت  في املرحلة الجنينيَّ
ــة، وهــي   آتـــا مــاتــت فـــي الــفــتــرة الــجــنــيــنــيَّ

َّ
ــأن بــ

عــانــت مــن مــرض وراثـــي خـــاص، يتسبب في 
زياد نمو العظام بشكل مبكر. وأشار العلماء 

 
َّ
 كــل هـــذه األبــحــاث كــانــت ممكنة، ألن

َّ
إلـــى أن

تسلسل الــحــمــض الـــنـــووي آلتـــا كـــان ال يــزال 
 شمس الصحراء 

َّ
 لآلخرين، ألن

ً
سليًما وقابا

الــعــظــمــي،  الــهــيــكــل  الــحــارقــة قــامــت بتحنيط 
التي  الطبيعة  املــورثــات. »إنها  حافظت على 

تحافظ على ذاكرتها«، يشير راكمان.  

زهيرة الصباغ تنعي ابنتها
ــيــــرة  ــرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة زهــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ونــــعــــت الـ
الــصــبــاغ، ابــنــتــهــا املــطــربــة ريـــم بــنــا. وقــالــت 
زهــــيــــرة فــــي تـــدويـــنـــة لـــهـــا عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 
خلعت  البيضاء  غزالتي  »رحلت  فيسبوك: 
تركت  لكنها  الــســقــام ورحـــلـــت..  ثـــوب  عنها 
لــنــا ابــتــســامــتــهــا، تــضــيء وجــهــهــا الجميل، 
ــراق«. وعـــلـــى مـــــدار األيــــام  ــ ــفـ تـــبـــدد حــلــكــة الـــ
ـــة، كـــانـــت الـــشـــاعـــرة الــصــبــاغ تكتب  ــيَّ املـــاضـ
صفحتها  على  النثرية  الــتــدويــنــات  بعض 
املتابعني  الشخصية، والتي أوحت لجميع 
إلى تدهور حالتها  أن والدتها تشير  لريم 
الــرحــيــل، وكــانــت ضمن  الصحية واقـــتـــراب 
تلك التدوينات ما يقول: »غزالتي الصغيرة 
البيضاء النزقة، تتحفز لتهرب نحو املرج، 
مرج ابن عامر الــذي تعشقه حيث األخضر 
ــتــــي، ال تـــهـــربـــي،  ــزالــ ــم، تــمــهــلــي يــــا غــ ــ ــدائــ ــ الــ
انــتــفــضــي يـــا حـــــرة، وانـــفـــضـــي عـــنـــك، غــبــار 
السقام«. الحالة الصحية لريم تدهورت في 
بالتهاب  أصيبت  األخــيــرة حيث  الــســنــوات 
ــاد فـــي الـــحـــبـــال الــصــوتــيــة، مــمــا أفــقــدهــا  حــ
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــغـــنـــاء، وخـــضـــعـــت نــتــيــجــة 
االلـــتـــهـــاب إلــــى عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة بـــدعـــم من 
السلطة الفلسطينية في أحد مشافي أملانيا، 
ــذاك، وأمـــرهـــا األطــبــاء  ــ آنـ ونــجــحــت العملية 
بـــمـــمـــارســـة بـــعـــض الـــتـــمـــريـــنـــات الــصــوتــيــة 
ــا، إال أن جسدها  لــعــودة صــوتــهــا تــدريــجــًيّ
ــة الـــتـــمـــريـــنـــات حــيــث  ــلـ ــم يــســعــفــهــا ملـــواصـ لــ
غــزت املياه رئتيها في األشهر األخــيــرة، ما 
جعلها تتنقل بني مشافي فلسطني، ومن ثم 
اضطرت للسفر للعاج بالخارج مرة أخرى.
)العربي الجديد(

لغز المومياء من تشيلي... الطبيعة تحفظ الذاكرةوسائل التواصل االجتماعي تنعى ريم بنا
نعرض هنا تفاصيل 

األبحاث حول مومياء 
اكتشفت في صحراء 

أتاكما في تشيلي، إْذ تبيَّن 
بأنها لطفلة عانت من 

تشّوهات وراثية، وماتت 
في المرحلة الجنينية

الجزائر ـ محمد عبيدو

ابة 
ّ
عن ملهرجان  الثالثة  الـــدورة  فعالّيات  انطلقت 

للفيلم املتوسطي في مدينة عنابة شرق الجزائر. 
بدأ املهرجان تحت شعار »السام للمتوسط« يوم 
ى يوم 27 مارس/ 

ّ
األربعاء املاضي، وسيستمّر حت

 
ّ
آذار الــــجــــاري. يــغــيــُب عـــن املـــهـــرجـــان نــجــوم الــفــن

السابع من الوطن العربي، مع تقليص كبير لعدد 
الضيوف الفنانني من مختلف الدول، وذلك بسبب 
تخفيض ميزانية املهرجان بنسبة 50%، حسب ما 

صّرح محافظ املهرجان، السعيد ولد خليفة.
الــدورة الثالثة   بلجيكا كضيف شرف على 

ُّ
تحل

ملــهــرجــان عــنــابــة، مــع عـــرض 7 أفــــاٍم، منها فيلم 
»عائلة سورية« للمخرج، فيليب فان ليو، والذي 
ح فعالّيات املهرجان به. الفيلم من بطولة، 

َ
فت

ُ
ست

دياموند  واللبنانية  عــبــاس،  هيام  الفلسطينية 
بوعبود، والسوري محسن عباس. وتدور أحداث 
ما  إلـــى  تــتــحــول  داخـــل شــقــة  تقريبًا  كلها  الفيلم 
النجاة من  العازمة على  يــزن،  السجن ألم  يشبه 
منذ سبع سنوات،  في سورية  املستمرة  الحرب 
ة هذه الحرب بشكل كبير،   يجّسد الفيلم وحشيَّ

ْ
إذ

من خال دوي القنابل ونيران القناصة.
وتشارك في هذه التظاهرة 17 دولة هي: تونس 
واملـــغـــرب ومــصــر وإســبــانــيــا ولــبــنــان وفلسطني 
ــا والــــبــــرتــــغــــال وســــويــــســــرا  ــيــ ــالــ ــطــ ــا وإيــ ــســ ــرنــ وفــ

والــفــيــلــيــبــني وتــركــيــا ورومـــانـــيـــا ولــوكــســمــبــورغ 
ــنـــاويـــن الـــعـــروض  ــبــــرص والــــجــــزائــــر. ومـــــن عـ وقــ
الــســنــونــوات« لكريم  انتظار  ــرتــقــَبــة: فيلم »فــي 

ُ
امل

مــوســاوي، و»إلــى آخــر الــزمــان« لياسمني شويخ 
ــيــــخ جـــاكـــســـون« مــــن مــصــر،  ــر، و»شــ ــزائــ ــن الــــجــ مــ
و»صيف 73« من إسبانيا. وتشارك فرنسا بفيلم 
»اصــطــيــاد األشــبــاح«.  بـــ »وطــنــيــونــا«، وفلسطني 
 فــيــلــم »الـــجـــايـــدة« لــســلــمــى بــكــار من 

َ
وســـُيـــعـــرض

تــونــس. إضــافــة إلــى إنــتــاج مشترك بــني الجزائر 
والبرتغال بعنوان »زوس« للمخرج باولو فيليب 
 يروي الفيلم حياة الرئيس والكاتب 

ْ
مونتيرو، إذ

الــبــرتــغــالــي مــانــويــيــل تــيــكــســيــرا غــومــيــز )1862-
ــدة رئــاســتــه،  ــاش بــعــد انـــتـــهـــاء مــ ــذي عــ ــ 1941( الـ

وحتى وفاته بمدينة بجاية.
ــاج مــشــتــرك بـــني الـــجـــزائـــر وســـويـــســـرا،  ــتـ ــي إنـ وفــ
كريم صياد، بعنوان  املخرج،  فيلم  سيتم عرض 
ــبــــاش ورجـــــــــال«. كـــمـــا ســـُيـــعـــَرض مــــن املـــغـــرب  »كــ

فيلم »رجـــاء بنت املـــاح« لعبد االلـــه الــجــوهــري. 
وتــتــنــافــس عــلــى جـــائـــزة »الـــعـــنـــاب الـــذهـــبـــي« 10 
أفام روائية و10 أفام وثائقية. وتدخل الجزائر 
املنافسة بأفام عديدة من بينها أفام سينمائية 
مشتركة مع سويسرا وفرنسا والبرتغال. ويقدم 
األول،  لفيلمني:  خاصة  عروضا  أيضًا  املهرجان 
الطيب  التونسي  للمخرج  املــاء«  بعنوان »همس 
الـــوحـــيـــشـــي، الـــثـــانـــي، بـــعـــنـــوان »أســــــــوار الــقــلــعــة 
ــدي  ــ ــد راشـ ــمـ الـــســـبـــعـــة« لــلــمــخــرج الــــجــــزائــــري أحـ
املقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب 

محمد معارفية.
ــا  ــان املــــخــــرج الـــتـــونـــســـي، رضـ ــرجــ ــهــ واخـــــتـــــار املــ
الباهي، كضيف شرف الدورة الثالثة، مع عرض 
مــجــمــوعــة مـــن أفـــامـــه، وهــــي: »شــمــس الــضــبــاع« 
و»الــســنــونــوات ال تــمــوت فــي الــقــدس« و»العلبة 
تكريم  ا 

ً
أيض و»زهــرة حلب«. وسيتمُّ  السحرية« 

ــــب، مــولــود مــعــمــري، بــعــرض فــيــلــم »الــربــوة  األديـ
املنسية« للمخرج عبد الرحمن بوقرموح، و»فجر 
ت دورة 

َ
املعذبني« للمخرج أحمد راشــدي. وأطِلق

ــة فـــي تــقــنــيــات الــســيــنــمــا، يـــشـــارك فيها  تــعــلــيــمــيَّ
الثقافة محمد بوضياف  بـــدار  30 شــابــًا وشــابــة 
عرض  الـــدورة  هــذه  فعاليات  وستشهد  بعنابة. 
برنامج  إطــار  فــي  أنتجت بعنابة،  أفــام قصيرة 
ــدورة  ــ ــات الــتــدريــبــيــة الـــتـــي نــظــمــت فـــي الـ الــــورشــ

السابقة لهذا املهرجان.

حكاية من زمن العشق األول

)Getty( صورة للمومياء آتا التي ظّن البعض بأنّها مخلوق فضائي

سيتم في هذه 
الدورة تكريم المخرج 
التونسي المشهور 
)Getty( رضا الباهي

رحلت ريم بنا عن عمر 51 عامًا )فيسبوك(

ريم بنّا في دمشق عام 2009 )لؤي بشارة/فرانس برس(

عن 52 عامًا رحلت الفنانة الفلسطينية ريم بنا، بعدما خاضت صراعها األخير مع مرض السرطان 
الذي الحقها منذ عام 2009. من فلسطين بدأت قصتها وفي فلسطين انتهت

ريم بنّا

عنابة للفيلم المتوسطي

فنون وكوكتيل
رحيل

مهرجان

حول العالمرصد

في ألبومها األخير 
»تجليات الوجد والثورة«، 
أثارت ريم بنا جدًال واسعًا 

بسبب أغنيتها »الغائب« حين 
قالت في افتتاحيتها »اهلل 
أصبح الجئًا يا سيدي، صادر 
إذًا حتى بساط المسجد«، 
والقصيدة كتبها الراحل 

راشد حسين، وكانت 
تستعيد قرار االحتالل 

اإلسرائيلي بمصادرة أمالك 
الفلسطينيين الذين لجأوا 

خارج فلسطين، ومن بينها 
األوقاف الدينية. وأدت البنا 

القصيدة المثيرة للجدل 
باإلضافة لعدد كبير من 

القصائد الفلسطينية 
غير المغناة.

الغائب
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