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ّ
ّ
الغزالة هجت إلى مرج ابن عامر ريم بنا

ثقافة وناس

رحيل

ّ
مقاومة ذكرتنا أن ال فن بدون كرامة
سيرة
ِ

الرؤية األخيرة
قبل رحيلها ،كتبت ريم بنا على
صفحتها في  5آذار (مــارس):
«بــاألمــس ،كنت أحــاول تخفيف
وطأة هذه املعاناة القاسية على
أوالدي ،ف ـكــان عـلــي أن أخـتــرع
س ـي ـنــاريــو .ف ـق ـلــت :ال ت ـخــافــوا.
هـ ــذا ال ـج ـس ــد ك ـق ـم ـيــص ّ
رث ال
ي ـ ـ ــدوم .ح ــن أخ ـل ـع ــه ،س ــأه ــرب
ّ
املسجى
خلسة مــن بــن ال ــورد
فــي الـصـنــدوق ،وأت ــرك الجنازة
و«خ ــراري ــف ال ـع ــزاء» عــن الطبخ
وأوج ـ ـ ــاع امل ـف ــاص ــل والـ ــزكـ ــام...
مــراق ـبــة األخ ــري ــات ال ــداخ ــات..
والــروائــح املحتقنة ...وسأجري
ك ـغ ــزال ــة إلـ ــى ب ـي ـت ــي ...ســأطـهــو
وج ـبــة ع ـشــاء ط ـي ـبــة ...ســأرتــب
البيت وأشعل الشموع ...وانتظر
عودتكم في الشرفة كالعادة...
أج ـل ــس م ــع ف ـن ـجــان امل ـيــرم ـيــة..
أرق ــب م ــرج اب ــن عــامــر ..وأق ــول:
ه ــذه ال ـح ـي ــاة ج ـم ـي ـلــة ...وامل ــوت
كالتاريخ ...فصل ّ
مزيف».

طارق حمدان
ل ـطــاملــا رددت أن الـ ـص ــوت ســاح ـهــا،
ع ـ ـثـ ــرت ع ـل ـي ــه فـ ــي عـ ـ ــام  1982أثـ ـن ــاء
اجـ ـتـ ـي ــاح ب ـ ـيـ ــروت وخـ ـ ـ ــروج امل ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـن ـه ــا .ب ـن ــت ال ـن ــاص ــرة
كانت وقتها في الـ  16من عمرها ،لكن
القصة بدأت قبل ذلك بكثير .ولدت في
 1966عــام الكذبة الكبيرة التي ادعت
ف ـيــه دولـ ــة االحـ ـت ــال إع ـط ــاء الـحـقــوق
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـت ـب ـقــن ف ــي أراضـ ــي
الـ .48فتحت الطفلة الصغيرة عينيها
على النكسة والهزيمة العربية .1967
تكرج بها األع ــوام األول ــى فــي «مدينة
ال ـ ـب ـ ـش ـ ــارة» ب ـع ـن ـص ــري ــة وم ـ ـص ـ ــادرة
أم ــاك وق ــوان ــن اح ـت ــال ص ــارم ــة لكل
فـلـسـطـيـنــي ،وب ــوج ــوه ول ـغ ــات كـثـيــرة
ملستوطنني ي ـ ــزدادون يــومــا بـعــد يــوم
اللتهام كل ما يحيط بها .في منتصف
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات وم ـ ــع اش ـ ـتـ ــداد مــوجــة
ال ـه ـجــرات الـصـهـيــونـيــة إل ــى األراض ــي
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،س ـ ـت ـ ـغـ ــادر م ــدي ـن ـت ـه ــا إل ــى
مــوسـكــو لــدراســة املــوسـيـقــى .ستطلق
أول صوت ٍّ
مدو ،ألبوم «جفرا» ()1985
وبـعــدهــا بـعــام «دمــوعــك أم ــي» تهديه
ألمها وملهمتها الشاعرة واملناضلة
زه ـي ــرة صـ ـب ــاغ .ف ــي  1993واتـفــاقـيــة
«أوس ـل ــو» امل ـشــؤومــة ،وف ــي عــز حملة

غسل األدمـغــة وبيع األوه ــام ،سيأتي
ألـبــوم «الـحـلــم» بوعي الفنانة املبكر،
تنبه وتــذكــر بكلمات سميح القاسم
«اح ـك ــي ل ـل ـعــالــم اح ـك ــي ل ــه /ع ــن بيت
ك ـســروا قـنــديـلــه ..مل ــاذا ص ــارت أيدينا
بحبال اللعنة مجدولة».
م ــن مــوس ـكــو س ـت ـعــود إل ــى فلسطني
ع ــام ــرة بــال ـحــب وال ـح ـي ــاة .ستعيش
ط ـفــول ـت ـهــا م ـ ـجـ ــددًا ،ت ــوج ــه صــوتـهــا
وجوارحها ألطفال فلسطني بـ «قمر
أبو ليلة» ( )1995و«مكاغاة» (.)1996
سـتـنــدلــع االن ـت ـفــاضــة الفلسطينية،
ومن رحمها سيخرج ألبوم «وحدها
ب ـت ـب ـقــى ال ـ ـقـ ــدس» ( .)2001ف ــي تـلــك
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت واحـ ـ ـ ــدة مــن
أك ـب ــر ح ـم ــات اع ـت ـق ــال ف ــي ال ـتــاريــخ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي لـ ـعـ ـش ــرات اآلالف مــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــان والـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــات امل ـن ـت ـف ـض ــن؛
س ـي ـظ ـه ــر أل ـ ـب ـ ــوم «مـ ـ ــرايـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــروح»
( )2005ال ـ ــذي س ـت ـك ــرس ــه ل ــأس ــرى
الفلسطينيني وال ـع ــرب ف ــي سـجــون
االح ـت ــال .شـكــل الـعـمــل نقلة نوعية
فــي مـسـيــرتـهــا؛ وسـمــح لـهــا بتكوين
جـمـهــور واسـ ــع ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي.
ب ـعــدهــا ب ـع ــام وت ــزام ـن ــا م ــع «عـ ــدوان
ت ـ ـمـ ــوز» ،يـ ـص ــدر ل ـه ــا «ل ـ ــم ت ـك ــن تـلــك
ح ـك ــاي ـت ــي» ل ـت ـه ــدي ــه إل ـ ــى ال ـش ـع ـبــن
ّ
الـلـبـنــانــي والـفـلـسـطـيـنــي ،ت ـســلــم به

ع ـلــى أح ـبــاب ـهــا ف ــي ل ـب ـنــان وتحتفي
ب ــاالن ـت ـص ــار« :ط ـي ــر ي ــا ه ـ ــوى /سلم
ع ـلــى ال ـح ـب ــاب /أس ـ ــرع ي ــا ه ــوى من
الطير /إركــب على ريحك وان ــزل تال
ل ـب ـحــار /..ت ــاري ه ــوى الـتـيــار جايب
معاه اخبار تحت الجرح شايل فرح».
تتبعه بـ «مواسم البنفسج» (،)2007
و بـ «نــوار نيسان» ( .)2009ستندلع
ال ـثــورات العربية الـتــي ستجد فيها
ً
أم ـ ــا ف ــي ت ـح ــرر ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة
ال ــذي يصب فــي تحرير بـلــدهــا ،قبل
أن تصاب بخيبة أمل كبيرة .سيظهر

صهرت التهاليل وقدمت
التراث بأصوات عصرية
أل ـب ــوم ـه ــا األخـ ـي ــر «ت ـج ـل ـي ــات ال ـحــب
والثورة» ( ،)٢٠١٣ستغني فيه كلمات
راش ــد حـســن «ال ـلــه أصـبــح الجـئــا يا
سيدي» وكلمات عمارة عمراني في
ج ـن ــازة امل ـن ــاض ــل ال ـتــون ـســي شـكــري
بلعيد ُ
«الحر ما بني األنذال مخنوق
ُيـصـعــب صـيــاحــو» .ستغني كلمات
ب ـ ــدر ش ــاك ــر الـ ـسـ ـي ــاب «غـ ــريـ ــب عـلــى
الـخـلـيــج» وت ـصــدح «واح ـس ــرت ــاه ..يا
عراق» ،وستنأى بروحها مع شعراء

الصوفية ابن الفارض والحالج وابن
عربي.
أك ـثــر م ــن ثــاثــة ع ـقــود م ــن املــوسـيـقــى
واملقاومةَّ ،أرخت فيها الفنانة سيرتنا
الذاتية ،وأعطتنا درســا ال ينسى عن
العالقة العضوية بني الفنان وأرضه
وم ـح ـي ـط ــه ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـجـ ـغ ــراف ــي.
فــي عــالــم ال ـخــذالن واألقـنـعــة والـنـفــاق
والتطبيع والبيع والشراء؛ ظلت حرة
مقاومة أبـيــة ،قــاومــت االحـتــال حتى
آخـ ــر ن ـف ــس ،ف ــي امل ـي ــادي ــن والـ ـش ــوارع
وع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــات املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارح .ه ـ ــي أم
امل ــوس ـي ـق ــى الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـحــدي ـثــة،
واحدة من أول الفنانني أو ربما أولهم
ف ــي إدخـ ـ ــال األص ـ ـ ــوات ال ـج ــدي ــدة إلــى
املوسيقى الفلسطينية .ظلت تتنقل
ب ـ ـجـ ــرأة وخـ ـف ــة بـ ــن ال ـ ـ ـ ــروك والـ ـب ــوب
والبلوز والفيوجن ،تصهر التهاليل
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــع مــوس ـي ـقــى ال ـعــالــم
وت ـقــدم ال ـت ــراث فــي أصـ ــوات عـصــريــة،
وال تـ ـ ـت ـ ــردد ف ـ ــي تـ ـط ــوي ــع امل ـ ــؤث ـ ــرات
اإللكترونية واإليقاعات الجديدة.
ب ـ ـجـ ــانـ ــب مـ ـع ــركـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة مــع
االحتالل ،دخلت عام  2009في معركة
ً
جــديــدة مــع ســرطــان الـثــدي .وب ــدال من
أن تـسـتـكــن ،ش ـهــدت ف ــي ت ـلــك الـفـتــرة
نشاطًا كبيرًا وعروضًا كثيرة ،فكانت
بجسارتها مصدر إلهام كبير ملاليني

امل ـص ــاب ــن بـ ـه ــذا املـ ـ ــرض ف ــي ال ـع ــال ــم،
وكـ ــانـ ــت ت ـق ـس ــم وقـ ـتـ ـه ــا بـ ــن الـ ـع ــاج
والغناء .ظلت تصدح بصوتها حتى
 2016الذي سيشكل ضربة قاسية لها،
إذ سـتـفـقــد ص ــوت ـه ــا ،ســاح ـهــا األول
ومصدر فنها ورزقـهــا ،جــراء شلل في
أحــد أوتــارهــا الصوتية .الفنانة التي
كــرســت حـيــاتـهــا لفلسطني واملـقــاومــة
والحرية ،ستدخل في أزمــة مالية ،لن
تطلب مساعدة أو صدقة ،بل ستتجه
إلى التطريز كي تعيش.
فــي كــل مــرة كــان يشتد عليها املــرض
وتدخل املستشفى ،كانت تطل علينا
من صفحتها الفايسبوكية تطمئننا
وتـ ـخـ ـت ــم رس ــالـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـ ـ «سـ ـم ــايـ ـل ــي»،
وتـعــود بـعــدهــا كمنتصرة إلــى شرفة
منزلها املطلة على «مــرج ابــن عامر».
فــي زيــارتـهــا األخ ـيــرة إلــى املستشفى،
ك ـتــب شـقـيـقـهــا ف ـ ــراس ع ـلــى صفحته
يطمئننا ،وأحسسنا وقتها أن ريم لن
تكتب لنا مجددًا .مكللة بالعز والفخر
محمولة على أكـتــاف أبـنــاء الناصرة،
ُحمل نعشها أول من أمس في شوارع
ع ــاص ـم ــة ال ـج ـل ـيــل امل ـح ـت ــل ،وأص ـ ــوات
اآلالف خلفها تصدح بـ «موطني».
ل ـس ـخــريــة الـ ـت ــاري ــخ ،ول ـ ــدت ف ــي ال ـعــام
ال ــذي وضـعــت فيه اآلل ــة االستعمارية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة خ ـط ـت ـه ــا السـ ـتـ ـخ ــدام
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون فــي
األراضـ ـ ــي ال ـت ــي احـتـلـتـهــا ع ــام :1948
ال ـج ـن ـس ـيــة «ال ـع ــرب ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة».
ُ
اس ــتــدع ــي الـفـلـسـطـيـنـيــون لـلـمـشــاركــة
ف ــي إض ــاف ــات «ع ــرب ـي ــة» ف ــي الــدعــايــة
الـصـهـيــونـيــة ال ـخــادعــة للديمقراطية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ـلـ ــدولـ ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة.
س ـت ـق ـضــي ريـ ــم ط ـ ــوال ح ـيــات ـهــا تـنـكــر
وت ـح ــارب ه ــذه الـكــذبــة االسـتـعـمــاريــة:
لـ ــم تـ ـك ــن ولـ ـ ــن ت ـص ـب ــح أب ـ ـ ـدًا «ع ــرب ـي ــة
إسرائيلية» بل فلسطينية تعيش في
فلسطني املحتلة.
«احرقوا جسدي بعد مماتيّ ،
وعبئوا
رف ــات ــي ف ــي زج ــاج ــة َع ـ ـ َـرق نـ ـص ـ ّ
ـراوي،
ٍ
واحـ ـش ــوه ــا بــال ـب ـنــزيــن ل ـت ـت ـحــول ال ــى
مــولــوتــوف ف ــي ي ــد ُم ـق ــاوم يــرجــم بها
ُ
أعـ ـ ــداء الـ ـح ـ ّـب وطـ ـغ ــاة األرض» .هــذه
كــانــت كلماتها فــي وقــت اشـتــد عليها
املرض .هي التي ستبقى عالمة ورمزًا
في التاريخ والفن الفلسطيني ،تذكرنا
أن ال فن بدون كرامة ،وال كرامة بدون
مقاومة.

