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ُ
ّ
 ...وبح صوت فلسطين
حفرت أنفاق الذاكرة ...وكانت مرايا الروح
بشير صفير
االعتراف بأن العدو اإلسرائيلي
علينا
ّ
أشـ ـ ّـد وع ـيــا مــنــا ح ــول أهـمـيــة ال ـتــراث
وال ـث ـقــافــة الـشـعـبـيــة .عـلـيـنــا أن نفهم
س ـب ــب اس ـت ـمــات ـتــه ل ـض ـ ّـم م ــا يـنــاســب
(وط ـم ــس م ــا ال ي ـخ ــدم) م ـشــروعــه من
تــركــة أج ــدادن ــا ،مــن موسيقى وأزي ــاء
وحتى أطباق ،بهدف «تكوين» تاريخ
يـفـتـقــده ،ثــم ت ــزوي ــره لـلـتــرويــج لــه مع
مفعول رجعي .الثقافة الشعبية مرآة
جذور املجتمعات .واإلسرائيلي يريد
ً
ســرقــة مــرايــا أرواح ـن ــا ،أم ــا بــأن يرى
ال ـع ــال ــم ف ـي ـهــا ج ـ ـ ــذوره ف ــي فـلـسـطــن.
ّ
عـلـيـنــا أل نـهـمــل ه ــذا امل ــوض ــوع ولــو
ل ـثــان ـيــة .ألن ع ـن ــده ــا ،وع ـن ــده ــا فـقـ ّـط،
نـ ـ ــدرك أه ـم ـي ــة م ــا أن ـج ــزت ــه ريـ ــم ب ــن ــا،
وبــالـتــالــي حـجــم خـســارتـهــا وه ــي في
ّ
عـ ــز ع ـط ــائ ـه ــا .أسـ ـ ــوأ وأخـ ـط ــر م ــا فــي
الـخـبــر ،ملــن يــرى األم ــور بشموليتها،
هــو تــزامـنــه مــع الـحــديــث عــن تسجيل
ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــرب ــي إع ـج ــاب ــه بــأغـنـيــة
املـغـنـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة املــؤه ـلــة لـلـفــوز
بـ ـ «أوروف ـي ــزي ــون» ل ـعــام ( 2018مــايــو
امل ـق ـب ــل)… والـ ـس ــوء ه ـن ــا ،غ ـيــر نــاتــج
بــالــدرجــة األولـ ــى ع ــن م ـ ّـد إســرائـيـلـيــة
ـاب ب ـع ـمــل م ــن تــوق ـي ـع ـهــا ،ب ــل،
ب ــإ ًعـ ـج ـ ٍ
أوال واأله ـ ــم ،ع ــن اإلعـ ـج ــاب بــالـقـبــح:
ً
ً
ّ
بتجرد ،قبح املغنية شكال ،فهي
أوال،
ت ـص ـلــح ن ـم ــوذج ــا إن أردن ـ ـ ــا تـسـجـيــد
ّ
املتحركة
الـشـ ّـر لــأطـفــال فــي الــرسـ ّـوم
(مقابل خسارة فنانة سخرت نصف
طاقتها لألطفال) .ثانيًاً ،قبح األغنية
فنيًا وعــدم ارتباطها لغة (إنكليزية)
ون ـم ـط ــا (الـ ـغ ــرب ــي الـ ـه ــاب ــط) بــال ـحــد
األدنــى من ّ
فنوننا السمعية
مكونات
ّ
(مقابل خسارة فنانة سخرت النصف
اآلخ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ط ــاقـ ـتـ ـه ــا لـ ـت ــوثـ ـي ــق إرث
شـعـبـ ّهــا ال ـف ــول ـك ـل ــوري) .ن ـع ــم ،رحـيــل
ريــم بنا خـســارة .لكن ،عندما خسرت
«أوركـ ـسـ ـت ــرا ب ــرل ــن ال ـف ـل ـهــارمــون ـيــة»
قــائــدهــا العظيم فيلهلم فورتفانغلر
ع ــام  ،1954وص ــل إل ــى غــرفــة هــربــرت

فون كارايان (قائدها التالي األعظم)
الفاكس التالي :مات امللك ،عاش امللك.
ه ـك ــذا ت ـت ـص ـ ّـرف ال ـش ـع ــوب األص ـي ـلــة.
هـكــذا ت ـ ّـرد على ضــربــة امل ــوت بضربة
أك ـبــر .أم ــا نـحــن ،وبقليل مــن املبالغة
وال ـخ ـي ــال ،ف ـكــأن ـنــا أرس ـل ـنــا فــاك ـســا لـ
«أوروفيزيون» يقول :ماتت الجميلة،
عاش القبح.
ـرس وط ــوي ــل مع
ـ
ش
ـراع
ـ
ـ
ص
إذًا ،ب ـعــد
ّ
املرض ،خسرت ريم بنا املعركة .ابنة
الناصرة أسلمت الــروح حيث ولدت
عــام  .1966وبــن وال ــوالدة والرحيل،

ّ
سجلت تراثنا لألجيالنا القادمة
ولحفظه من التزوير
َ
ـادف ،متقن
نـضــال حقيقي ،ذك ــي ،هـ ـ ِ
وصادق .منذ منتصف الثمانينيات،
أدركــت ريم أن ال ّ
مفر من الكفاحّ :إما
الس ـت ـعــادة امل ـســروق فــي الـجـغــرافـيــا،
أو ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى م ــا يـسـعــى ال ـعــدو
لـســرقـتــه ف ــي ال ـت ــاري ــخ .كـصـبـيــة ذات
ميول فنية وصــوت جميل ،اختارت
الـجـبـهــة الـثــانـيــة وم ــارس ــت كفاحها
بــدون مــواربــة أو ضبابية :أغنياتنا
لـ ـن ــا وأغ ـ ـن ـ ـيـ ــات أطـ ـف ــالـ ـن ــا لـ ـن ــا .فـهــي
طالعة من صميم حناجر األجداد في
الـحـقــول ومــن فــائــض عطف الـجـ ّـدات

ّ
على األحفاد .نغنيها كي ال ننساها.
ن ـسـ ّـج ـل ـهــا ك ــي ال ت ـن ـســاهــا أج ـيــال ـنــا
ّ
نسجل حقوقها لنحفظها
الـقــادمــة.
من التزوير .نجول فيها حول العالم
ونـنـشــدهــا فــي الـحـفــات ونــرفــع علم
ف ـل ـس ـطــن ،ال ل ـش ــيء إال ل ـك ــي نــرشــد
الـ ـن ــاس إلـ ــى ه ـ ّ
ـوي ـت ـه ــا .أمـ ــا لـنــاحـيــة
ّ
ال ـقــالــب ال ـفــنــي ،ومـهـمــا انـتـقــد م ــن ال
ي ـس ـت ـهــويــه الـ ـ ــروك والـ ـب ــوب ال ـغــربــي
امل ـعــاصــر ،فـكــانــت ري ــم أحـ ــذق م ــن أن
ّ
تتشبث بالفولكلور :النص هو هو،
ّ
اللحن هو هو (أو مع بعض التصرف
لـ ـ ـض ـ ــرورات ال ـت ـع ـب ـي ــر) .أم ـ ــا ال ـغ ــاف
الـخــارجــي فعليه أن يحمل فلسطني
وتـ ــراث ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم… ف ــامل ــزم ــار
واملجوز والربابة غير قادرة على ذلك.
وهــذا الـقــالــب ،العصري غير الهابط
باملناسبة ،أتقنته بمهنية .فتنفيذ
أعمالها ،األخيرة باألخص ،يضاهي
أفضل األعمال الغربية في فئتها .أما
حبة الكرز على قالب التنفيذ ،فكان
صوتها ،أو األصــح أداؤهــا ومخارج
حــروفـهــا ولكنتها الـتــي لــم ّ
تميعها
ول ـ ـ ــم «ت ـ ـغـ ـ ّـرب ـ ـهـ ــا» .ف ـح ـت ــى غ ـن ــاؤه ــا
بــال ـف ـص ـحــى أتـ ــى دوم ـ ــا فـلـسـطـيـنـيــا.
ه ــذا م ــن ج ـهــة .م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،كــان
لــريــم ه ـ ٌّـم آخ ــر .لـنـسـ ّـمــه ه ـ ّـم الـحــاضــر
للمستقبل ،إذا ّ
سمينا عملها على
ال ـتــراث ه ـ ّـم املــاضــي للمستقبل .إلــى
جــانــب االسـتـعــادات الفلكلورية (من

ايهاب بسيسو :في سماء الوطن
نعى وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية الشاعر ايهاب بسيسو الراحلة ريم
بنا وقال على صفحته على فايسبوك« :لن أقول عن ريم بنا ...رحلت .لكنني
سأقول إن هــذه األخــت الفلسطينية الغالية اخـتــارت أن تحلق فجر هــذا اليوم
مع املالئكة في سماء الــوطــن… صعدت ريــم بنا نحو األبــديــة وهزمت سرير
املــرض… وبقيت لنا الــذاكــرة… وبقي الصوت يغني فلسطني ،وسيظل يغني
فينا فلسطني رغم رحيل الجسد».

تـهــالـيــل وأغ ــان ــي أط ـف ــال ّوت ـهــاويــد)،
رص ــدت آالم شعبها ،ووث ـقــت جرائم
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر .ب ـعــض
ً
أغنياتها ـ ـ «س ــاره» مثال ـ ـ أقــرب إلى
خ ـب ــر فـ ــي جـ ــريـ ــدة ،ب ـك ــل ت ـفــاص ـي ـلــه،
مضافة إليه اللمسة الشعرية (شعراء
فلسطينيون وعرب ،أبرزهم والدتها
الشاعرة زهيرة صباغ) وبعض النغم
والـتـلــويــن (م ــن صنعها ،بــاالشـتــراك
مــع ملحنني ومــوزعــن ،على رأسهم
زوج ـهــا الـســابــق ،األوك ــران ــي ليونيد
ألكسيينكو) .كــل هــذا كــان بالتأكيد
يقلق العدو .فأحيانًا ال نــدرك أهمية
األغنية ،لكن ذلك ال يمنعها من حفر
للذاكرة بثبات.
أنفاق
ٍ
ّ
نقلت ريم بنا ماضي وحاضر شعبها
إلى العالم ،لكنها تأخرت لتشاركه مع
سوريا
جيرانها األحب إلى قلبها في
ّ
ول ـب ـن ــان وح ـت ــى ف ــي فـلـسـطــن (غــنــت
افتراضيًا عبر سكايب من بيتها في
ال ـنــاصــرة فــي دم ـشــق وب ـي ــروت وغــزة
امل ـ ـحـ ــاصـ ــرة) .ف ـكــون ـهــا م ــن األراضـ ـ ــي
امل ـح ـت ـل ــة ع ـ ــام  ،1948ال ُي ـس ـم ــح لـهــا
بــالــدخــول إلــى هــذه البقع القريبة إال
بعد إج ــراءات شــديــدة التعقيد .زارت
لـبـنــان أول م ـ ّـرة ع ــام  ،2010لكنها لم
ِّ
تـ ـغ ــن .ث ــم ع ـ ــادت عـ ــام  2012وأح ـي ــت
أمسية في بيروت .بيروت حلم معظم
الفنانني الفلسطينيني ،ومتى زاروها
ي ـســألــون غــالـبــا ع ــن زي ــاد الــرحـبــانــي.
ً
الـتـقــت ري ــم بــزيــاد عـنــدمــا ع ــادت مـ ّـرة
أخـيــرة إلــى بـيــروت عــام  ،2014وغنت
رائـعـتــه ال ـجــديــدة «ص ـم ــدوا وغـلـبــوا»
واثـنـتــن مــن أغنياتها برفقته ضمن
حفلة له في «املركز الثقافي الروسي».
في املــرة األولــى ،طلبت اللقاء به ،لكن
ال ـت ــواص ــل م ـعــه كـ ــان غ ـيــر م ـم ـكــن فــي
ّ
توجهت إلى Notta
تلك الفترة .هكذا،
 Studioوتركت له بعضًا من أغانيها
وت ـ ـ ــذك ـ ـ ــارات ح ـم ـل ـت ـه ــا مـ ــن فـلـسـطــن
ذاك
امل ـح ـت ـل ــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا ح ـف ـنــة م ــن ً
التراب الــذي تعود إليه اليوم ...غزالة
بيضاء صغيرة.
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ّاألغاني في
فم ِك ياسمين
زاهي وهبي
ال ــرس ــال ــة ال ـص ــوت ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ال ـتــي
وصـ ـلـ ـتـ ـن ــي مـ ـ ــن ريـ ـ ـ ــم ك ـ ــان ـ ــت ق ـبــل
شـهــر ون ـيــف ،تخبرني فيها بعض
تـفــاصـيــل عـمـلـهــا ال ـجــديــد املختلف
الـ ــذي تـسـجـلــه ف ــي الـ ـن ــروج وحـ ّـولــت
ف ـيــه «ال ـف ـح ــوص ــات امل ـخ ـب ــري ــة» إلــى
نــوتــات مــوسـيـقـيــة و«أغ ـن ـي ــات» غير
مسبوقة .أمــا رسالتي األخـيــرة لها،
فكانت قبل أيام وفيها صالة ودعاء
ل ـن ـه ــوض ـه ــا م ـ ـجـ ــددًا ك ـم ــا ع ــودت ـن ــا
دائـ ـم ــا ،أن تـغـلــب املـ ــرض وتـنـتـصــر
لـلـحـيــاة ،أن ت ـعــود مل ـقــاومــة خبيثني
هما املحتل اإلسرائيلي والسرطان،
ً
ف ـض ــا ع ــن مـقــاومـتـهــا «الـ ـظ ــروف»
ال ـخ ــاص ــة والـ ـع ــام ــة ،ل ـت ــواص ــل نشر
ً
الـ ُـحـ ّـب والـجـمــال صــوتــا وصـ ــورة ،أو
كتابة ...وتطريزًا حني خان الصوت
صاحبته.
لألسف هذه املرة كان الخائن الجسد
كله ،الجسد الذي ناء بروح ال تهوى
َّ
غير التحليق وال تجيد إل الطيران.
لكن حتى هــذا الجسد ال ــذي ُسجي
َ
ووري فــي الـثــرى ،ما
بــن ال ــورود ثــم
استطاع كتم صوت أيقونة فلسطني
(تمامًا كما وعدت أبناءها في نصها
األخير املؤثر) ،ألن روحها عائدة في
ألبومها الجديد املقبل صوتًا يهتف
للمقاومة والحرية والرفض والتمرد.
ل ــدي الـكـثـيــر ألكـتـبــه ع ــن ري ــم ولـهــا،
هي التي حققت حلم زيــارة بيروت
ألول مرة بدعوة من برنامج «خليك
َ
بــال ـب ـيــت» وودع ــت ـه ــا ب ــزي ــارة أخ ـيــرة
إلــى «بيت القصيد» ،وبــن الزيارتني
سـنــوات ثمان وسـمــان مــن الصداقة
وامل ـ ـ ــودة ،م ــن األم ـس ـي ــات املـشـتــركــة
وال ـ ـح ـ ــوارات وال ــرس ــائ ــل وال ـك ـل ـمــات
املزهرة تمامًا كالورود على شرفتها
الناصرية .لكن اآلن هو وقت الدمع ال
الحبر ،وقت الحزن ال الرثاء .يكفيني
منها فــي لحظة األس ــى والـلــوعــة أن
صوتها متغلغل في الروح والوجدان
وصورتها مقيمة في القلب والذاكرة.
يوم لقائنا األول قبل ثماني سنوات،
ُ
ْ
خبيثي االحتالل
كتبت أنها تصارع
والسرطان ،ومن ذاك ّ
النص أستعيد
منه:
هذه البالد نحفظها غيبًا كالصالة
هذه الجبال تعرفنا كأثداء األمهات
نحن هنا ،أنت هنا
ُّ ِ َ ْ َ ٌ
ُ
الجليلي ُمشن ُشل باملوسيقى،
ثوب ِك
َّ
ْ
يك ِفضة التعب
في ِمع َص َم ِ
ُ
جبينك هبوب الريح
على
ِّ
يك ٌ
ُ
قمح
كف
في
التراب
ِ
فمك ياسمني
واألغاني في ِ
ال الرصاصة تقتل فكرة
وال الـسـيــاف ق ـ ٌ
ـادر عـلــى ج ـ ِّـز عشب
الشهداء.
غدًا ينبت العشب والزهر فوق ضريح
ريم ،أما في وعينا ووجداننا فينبت
صوتها منتصرًا للمقاومة والحرية،
مبشرًا بأن ورد فلسطني ،ال محال،
سوف يكسر سيف االحتالل.

