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ّ
ّ
الغزالة هجت إلى مرج ابن عامر ريم بنا

ثقافة وناس

حكاية عشق طويلة مع تونس
تونس ــ سارة قريرة
ان ـهــالــت رس ــائ ــل الـنـعــي وال ـت ـع ــازي الـصـبــاحـيــة ،وب ــات
األمــر حقيقة ال مفر منها :رحلت ريــم بنا فجرًا .كثيرة
هي الصداقات التي أزهرت بني رفاق ريم على مختلف
جـنـسـيــاتـهــم ،وام ـت ــزج ــت ال ــدم ــوع ب ــذك ــري ــات ال ـس ـنــوات
األخيرة .وفي استحضار ذكرى ريم ،استحضار لذاكرة
األم ــاك ــنّ ،
وأولـ ـه ــا ـ ـ ـ بـعــد فـلـسـطــن ـ ـ ت ــون ــس .لـيــس هــذا
ألسباب وطنية شخصية ،من بينها أن في تونس كان
ّ
ّ
لقاؤنا األول ،بل ملا كانت تكنه ريم من حب لبالد علقت
ّ
خريطتها الفضية بعنقها ،إلى جوار خريطة فلسطني،
واخترعت ألهلها كلمة «فلستونس» ،كناية عن الرابط
الوطيد بني أرضني عشقتهما واعتبرتهما وطنًا واحدًا
لها.
ل ــم ت ـك ــن ري ـ ــم ت ــؤم ــن ب ــأول ــوي ــات ال ـق ـض ــاي ــا ،ب ــل كــانــت
«متضامنة مــع قضايا الـعــدل ومــع كــل املسحوقني في
هذا العالم» .وهي ،ابنة األرض املحتلة ،وضعت باملوازاة
الـنـضــال مــن أج ــل الـقـضـيــة الفلسطينية مــع مـعــارضــة
األنظمة العربية الديكتاتورية ،مؤمنة أن الطريق إلى
ّ
القدس ّ
الحرية من املحيط إلى
يمر حتمًا برفع شعار
الخليج .جمعنا لقاؤنا األول بها سنة  ،2009أي تحت
نظام بــن علي ،وكــانــت تلك أول عــودة لها لتونس منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ف ـت ـحــدث ـنــا و«أرجـ ـلـ ـن ــا» واغ ـت ـن ـمــت هي
الفرصة لتلتقي بعض الطلبة اليساريني املنتمني إلى
صفوف املعارضة من االتحاد العام التونسي للطلبة،
من دون اكتراث للرقابة.
كــانــت ال ــدع ــوات الــرسـمـيــة لــريــم بـنــا فــي تــونــس غريبة
آنذاك ،إذ يطلب منها الحضور ملراسم تكريم ،لكن لم تتم
دعوتها مرة واحدة للغناء ،خوفًا ،ال شك ،مما قد تقوله
على خشبة امل ـســرح ،معلنة بــذلــك مواقفها مــن النظام
الديكتاتوري التي لم تخفها أبدًا على مواقع التواصل
االجتماعي أو في تواصلها مع رفاقها خالل زياراتها
ّ
لتونس .فريم بنا ساندت انتفاضة الحوض املنجمي
ال ـ ـتـ ــي ع ــرفـ ـه ــا الـ ـجـ ـن ــوب
التونسي في  2008والتي
ّ
مـ ـه ــدت ل ـ ـل ـ ـثـ ــورة .وك ــل ـم ــا
أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت ب ـ ـي ـ ـن ـ ـنـ ــا ،ك ــان ــت
الـ ـش ــرط ــة ت ــاح ـق ـه ــا بـمــا
استطاعت من السرية في
ت ـحــركــات ـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة.
ّ
فكنا نطلق على املخبرين
لـقــب «م ــواس ــم الـبـنـفـســج»  -ع ـنــوان إح ــدى أغــانــي ريــم-
سـخــريــة ،إش ــارة إلــى الـلــون البنفسجي ال ــذي كــان لــون
الـحــزب الـحــاكــم آن ــذاك .كـمــا ســانــدت ريــم االحـتـجــاجــات
التي أودت بزين العابدين بن علي من الحكم ،وكانت أول
من ُدعــي إلى تونس للغناء بعد الثورة ،فغنت النشيد
الــوط ـنــي ع ـلــى خـشـبــة امل ـس ــرح ال ـب ـلــدي ف ــي الـعــاصـمــة،
ورفعت ،جنبًا إلى جنب ،علمي تونس وفلسطني.
بعد الثورة ،لم تخف مساندتها لليسار التونسي عندما
غنت في الحفلة التي نظمها حزب العمال في مناسبة
الذكرى األولى للثورة بتاريخ  14كانون الثاني (يناير)
 .2012احتفظت برمزية هــذا الـتــاريــخ عندما اختارته،
سنة  ،2013إلص ــدار ألبومها األخـيــر «تجليات الوجد
وال ـث ــورة» ال ــذي ّ
سجلته فــي فـضــاء «الـنـجـمــة الــزهــراء»
فــي سيدي بــو سعيد ،فــي الضاحية الشمالية لتونس
الـعــاصـمــة ،وك ــان أول أل ـبــوم تـلـ ّـحــن جميع أغــانـيــه .كــان
اختيار سيدي بو سعيد التي تحتضن عددًا من مقامات
األولياء الصالحني تجاوبًا مع روحانيات األغاني التي
كانت في معظمها قصائد لشعراء صوفيني مثل الحالج
وابن عربي ورابعة العدوية .لكن تونس كانت حاضرة
كذلك بلهجتها وشعرها من خالل أغنية «الرجل ّ
الحر»
ّ
«الحر مهما ّادمر ال يساوم [ ]...يموت
التي تقول فيها:
واقف وسالحه ّ
معمر».
ّ
ريم بنا تضامنت مع التونسيني في مختلف األحــداث
التي تلت ال ـثــورة ،مــن مخيمات الالجئني فــي الجنوب
إلــى اغـتـيــال شـكــري بلعيد ومحمد الـبــراهـمــي ،وكانت
مواقفها دائمًا واضحة وبال مساومة .تضامن وحب لم
ينسه التونسيون البارحة ،إذ حزنوا لفراقها ووجدوا
فــي برمجة اإلذاع ــات املحلية التي بثت أغانيها طــوال
النهار صدى لوجعهم .على صعيد رسمي ،أعلنت وزارة
الثقافة التونسية نيتها تنظيم سهرة لــروح «أيقونة
فلسطني» في األيام القادمة .وإن كانت هذه التحية أقل
مــا يمكن تقديمه لــذكــراهــا ،فــا يجب أن ننسى أن ريم
ّ
ّ
الرسمية وبهرجتها .عسى أن
بنا لم تكن تحب املواكب
ّ
تكون هذه السهرة إذن ترجمة لشخصها وفنها :سهرة
«فلستونسية» تـحــت شـعــار املـقــاومــة وال ـح ـ ّـب ،مفعمة
ألوانًا… وبال مساومة.
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