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ّ
 ...وبح صوت فلسطين
ّ
تراجيديات ريم بنا

شهادات

تركت لنا شجاعتها

اسكندر حبش
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ك ـ ــأن ـ ـه ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن ت ـل ــك
الشخصيات الخارجة من األساطير
اإلغــريـقــة القديمة .مـســار حياتها ،ال
ّ
بد من أنه قادها ألن تكون ،تجسيدًا
لـهــذه الـتــراجـيــديــا الـتــي ام ـت ــازت بها
ت ـل ــك ال ـش ـخ ـص ـي ــات .ت ــراجـ ـي ــدي ــا فــي
ح ـ ّـده ــا األق ـ ـصـ ــى ،والـ ـت ــي ال تـتــوقــف
ع ــن ط ــرح ال ـعــديــد م ــن األس ـئ ـلــة حــول
الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود والـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ــن وه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــزء
ّ
اإلن ـســانـ ّـي الـ ــذي يـقـبــع ف ــي داخـ ــل كــل
واحـ ـ ــد م ــن ــا .ش ـخ ـص ـيــات األس ــاط ـي ــر
اإلغ ــري ـق ـي ــة ،وإن ك ــان ــت ذات صـبـغــة
إل ـه ـيــة ،إال أن ـهــا أي ـضــا ،تـقــع فــي هــذه
الصبغة اإلنسانية ،البشرية ،التي ال
تـتــوقــف ع ــن االن ـب ـجــاس ف ــي لحظات
كثيرة ،خالل مسارنا األرضي ،وخالل
صــراعـنــا الـيــومــي ،بحثًا عــن حــق في
وجــود ،ال يــزال يهرب من أمامنا ،وال
باإلمساك به.
يتيح لنا بعد أي فرصة
ّ
هـ ـك ــذا تـ ـب ــدو ت ـج ــرب ــة ري ـ ــم ب ــن ــا ال ـتــي
غيبها املوت ،صباح السبت املنصرم،
لتفقد فلسطني – الـتــي تفقد الكثير
من األشياء مؤخرًا – وجهًا بــارزًا من
وجوه ثقافتها الجديدة ،التي خطتها
في السنني املاضية.
أولـ ــى ه ــذه ال ـتــراج ـيــديــات ،والدت ـهــا
ت ـح ــت االح ـ ـت ـ ــال ،ح ـي ــث ي ـف ـق ــد املـ ــرء
كــل ش ــيء :ب ــدءًا مــن األرض والــوطــن،
وانـ ـتـ ـه ــاء ب ــأق ــل ح ـق ــوق ــه وواجـ ـب ــات ــه
اإلن ـس ــان ـي ــة .إال أن ـه ــا اس ـت ـطــاعــت أن
تتخطى هذه العقبات ،ليأتي صوتها،
شـبـيـهــا ب ـم ـن ـشــدات م ـعــابــد اإلغ ــري ــق،
ّ
الـلــواتــي كــن يصوبن املـســار ويذكرن
بما علينا الـقـيــام بــه كــي نستمر في
رحلة البحث .البحث عن خالص من
ه ــذه ال ـق ـيــود ال ـت ــي فــرضـتـهــا اآلل ـهــة،
وال ـب ـح ــث ع ــن إق ــام ــة ب ـعــدم ــا شـتـتـنــا
البحر لعقود ،في سبيل الـعــودة إلى
إيثاكا.
ّ
ه ــذا الـنـشـيــد ،ال ــذي أطلقته ري ــم بــنــا،
أت ـ ــى م ـخ ــال ـف ــا ملـ ــا اعـ ـت ــدن ــا ع ـل ـي ــه فــي
أنــاش ـيــد ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،الـتــي
كــانــت ســائــدة فــي فـتــرة مــن الـفـتــرات.
ك ــان يـحـمــل وج ـعــا مـخــالـفــا ،وحنينًا
ً
مـخـتـلـفــا .ه ــو ح ـنــن ي ـن ـبــع ف ـع ــا من
«الـ ـن ــوسـ ـت ــوس» اإلغ ــريـ ـق ــي ال ـق ــدي ــم،
ال ـ ــذي ي ــذك ــر ب ـب ــدي ـه ـي ــات عـ ـ ـ ـ ّـدة ،لـعــل
أب ــرزه ــا ،تــذكـيــرنــا ببديهية اإلنـســان
ال ــذي نحن عليه .فاملقاتل وال ـثــوري،
ه ــو إن ـس ــان ي ـتــوجــع وي ـح ــب ..ولـيــس
فقط مـحــاربــا يــريـ ّـد أن يـهــدم الجبال.
اسـتـطــاعــت ري ــم بــنــا أي ـضــا مــن خــال
نـشـيــدهــا ه ــذا ،أن تــأتــي بـجــديــد إلــى
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وإن ك ــان ــت
ّ
ل ــم ت ـت ـخ ــل ع ــن ش ــرط ـه ــا ال ـت ــاري ـخ ــي.
غــالـبـيــة األدب وال ـفــن الفلسطينيني،
امل ـع ــاص ــري ــن ،ب ـق ـيــا م ـح ـكــومــن بـهــذا
ال ـش ــرط ال ـت ــاري ـخ ــي .بــال ـتــأك ـيــد ليس
علينا الـتـخـلــي عـنـهـمــا ،ولـكــن علينا
أيضًا أن ال نتناسى الشرط اإلنساني.
الفني
أن نــزاوج بينهما ،عبر الشرط
ّ
الحقيقي .فن حقيقي قدمته ريــم بنا
خـ ــال م ـس ـيــرت ـهــا ال ـت ــي ان ـت ـهــت على
عجل ،بسبب املرض الذي فتك بها.
هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــرضُ ،ي ـش ـك ــل تــراج ـيــدي ـت ـهــا
الثانية .ومثلما حاربت املحتل الذي
استوطن بلدها ،كان عليها أن تخوض
ً
ن ـ ـضـ ــاال ث ــانـ ـي ــا ضـ ــد هـ ـ ــذا «ال ـ ـشـ ــيء»
ّ
ال ــذي اح ـتــل جـســدهــا .مـعــركـتــان غير
سهلتني أبدًا .ال تتطلبان الصبر فقط،
ب ــل اح ـت ـم ــاالت امل ــواج ـه ــة م ــن جميع
الجهات .حني يصيبك املرض الفتاك،
ال بـ ّـد أن تضع نصب عينيك احتمال
الرحيل بالدرجة األولى ،ولكنك تضع
أيضًا احتمال األمل ،مهما بدا طفيفًا.
ال تستطيع أن تـعــارك ب ــدون أمــل ما.
ولغاية لحظاتها األخـيــرة – ومثلما
كــانــت تكتب عـلــى صفحتها الــزرقــاء

ثقافة وناس
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باسل زايد *
ً
كنت طفال يستمع بشغف إلى كل ما هو موجود وكانت أغاني ريم بنا،
وكبرنا وظلت ريم بنا ورحلت وستظل شخصية ريم بنا .رحيل ريم
هو رحيل عالقتنا جميعًا مع ريم ،فالكثير من األسماء نعتبرهًا جزءًا
من حياتنا إلى أن تغيب .غابت ريم ،ولكن تركت مواقفها وأغانيها التي
استخدمتها للتعبير عن هويتها .كنت مختلفًا معها في الكثير من األمور
الفنية والسياسية وغيرها ،ولم أقل لها بحكم الزمالة الفنية .أما اآلن،
فقد أعطتني الفرصة الختلف معها اختالف الجبناء .غادرت ريم ،ربما
تعبت ،وربما حان وقت الرحيل ،لكن بالنسبة لي خسرت فرصة أن ّ
أعبر
عن اختالفي مع ريم .لكن األهم أنها كانت شجاعة بتعبيرها عن نفسها
ووطنيتها وإنسانيتها .رحلت ريم وتركتنا نتذكر شجاعتها .مع السالمة
ريم بنا
* موسيقي وملحن فلسطيني

من تشييعها
أول من أمس
في الناصرة

■■■

ذاكرتي الطفولية
محمد نجم *

المحتل ،كان عليها
مثلما حاربت ً
ثانيًا ضد هذا
أن تخوض نضاال ّ
«الشيء» الذي احتل جسدها
االفـتــراضـيــة – بقيت ابـنــة ه ــذا األمــل
الــذي لــم يتوقف .ال معنى ،ربـمــا ،ألن
ت ـك ــون ث ــوري ــا وم ـح ــارب ــا ،بـ ــدون حلم
األمــل الــذي يقودك .إنه الــدرس األكبر
الــذي علمنا إيــاه عوليس ،بعدما تاه
ف ــي ال ـب ـحــار لـسـنــن طــوي ـلــة .ل ــم يفقد
أم ـل ــه ب ــال ـع ــودة إلـ ــى بـيـنـيـلــوب وإل ــى
إيثاكا.
ّ
ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،تـقـتــرب ري ــم بــنــا كثيرًا
ف ـي ـمــا كـ ــان ي ـقــولــه م ـح ـمــود دروي ـ ــش،

في الشريط السينمائي الذي أخرجه
الفرنسي جان – لوك غودار .في إحدى
ل ـق ـطــات ال ـف ـي ـلــم ،يـعـتـبــر دروي ـ ــش أنــه
«آخر شاعر طروادي» .واملقصود أننا
لم نعرف شيئًا عن حرب طــروادة ،إال
عبر السيرة التي كتبها «املنتصر»،
أمـ ـ ــا ال ـض ـح ـي ــة ف ـل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا ال ـح ــق
بالتعبير عــن أي ش ــيء .لـهــذا أراد أن
ّ
يكتب انطالقًا من كونه الضحية ،لعل
العالم يسمع ّصوته.
ك ــان ــت ريـ ــم ب ــن ــا ت ـش ـكــل «ض ـح ـي ـتــن»
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه :ض ـح ـيــة ط ــروادي ــة
أح ــرق ــت مـمـلـكـتـهــا ال ـج ـي ــوش اآلت ـي ــة
مــن ال ـخ ــارج ،وضـحـيــة الــوحــش الــذي
أتــاهــا مــن الــداخــل .لكنها لــم تجد بـ ّـدًا
من املواجهة وإن كان ذلك عبر الكلمة
وال ـل ـحــن والـ ـص ــوت .أدوات ت ـبــدو في
كـثـيــر مــن األح ـي ــان أنـفــع وأم ـضــى من
أش ـي ــاء أخ ـ ــرى ،وإن كــانــت ال تنفيها
بالطبع.
وم ـ ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــار ،ك ـ ـ ـ ـ ــان ال بـ ـ ـ ّـد
ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــات اإلغـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة أن ت ـقــع
أحيانًا في أخطاء مميتة .وقــد يكون
ه ــذا األم ــر ،الـتــراجـيــديــا الـثــالـثــة .لعل
م ـ ّـا ي ـش ــوب هـ ــذه امل ـس ـي ــرة ،خ ـطــأ ريــم
بنا الذي اعتبرته «زلة ثورية» عادت
واعـتــذرت عنها فــي السنوات القليلة
امل ــاض ـي ــة .ق ـيــل يــوم ـهــا إن ـه ــا صـعــدت
ع ـلــى م ـس ــرح م ــع ف ـنــانــة إســرائ ـي ـل ـيــة،
وقيل إنها أنشدت «للسورة» قبل أن
تكتشف مسارها الحقيقي .عديدون
هــم الــذيــن سقطوا فــي فـخــاخ ذل ــك .لم
تكن الوحيدة في ذلــك .وليس كالمي
هنا تبريرًا لهذا الخطأ ،ألني ال أفهم
حقًا( ،وال يمكنني أن أقبل) كيف يمكن
لفلسطيني أن «يحارب» في بلد آخر،
شعبًا آخر ،بينما عدوه على أرضه.
ف ــي ح ـض ــرة املـ ــوت عـلـيـنــا أن نتمهل
ً
قليال .علينا محاكمة الشخص وهو
على قيد الحياة ،ال حني يرحل .على
األق ــل فنحن لــو فعلنا ،فإننا نحرمه
من أبسط حقوقه :الدفاع عن نفسه .إذ
لن يتمكن من ّذلك بعد أن غادر.
تـ ـغ ــادر ري ـ ــم ب ــن ــا م ــع ب ــداي ــة ال ــرب ـي ــع.
تغادر عشية «القيامة» عند الطوائف
ّ
املسيحية .لعل الربيع الحقيقي يأتي
من أرض فلسطني .ألنها أرض القيامة
املجيدة.

ارتبط صوتها بفترة طفولتي حني كنت استمع إلى أغانيها التي كانت
تلعلع من مسرح «العمل الكاثوليكي» في بيت لحم .كان مسرحًا مكشوفًا
وعلى ارتفاع يطل على مدينة بيت ساحور .تمنيت وقتها ،أن أقابلها
شخصيًا ،أذكر بأن أغاني األطفال التي كانت تؤديها كانت تحاكيني،
ّ
وصوتها كان يرافقني كصديق ّ
وفي يواسيني ويشجعني عندما كنا
نلعب كرة القدم في بيت ساحور!
ِفي يوم من األيام ،جالت سيارة بمكبرات صوت تعلن بأن ريم بنا
ّ
ساقي تتوجهان مباشرة الى ساحة «العمل
ستغني في بيت لحم .وجدت
الكاثوليكي» ،واستطعت يومها أن أحصل على أوتوغراف منها مع ابتسامة
عريضة وترحيب كبير.
بعدها بسنني شاركت في املهرجان نفسه الذي غنت فيه في «مهرجان
يابوس» في قبور السالطني .ذهبت ألحضرها كأنني أريد أن أسترجع
بعض ذكريات طفولتي .مرت األيام والسنون وغمرت بحب أعمالها
وخاصة «مرايا الروح .في العام  ٢٠٠٩دعت اوركسترا فلسطني للشباب
ً
ّ
ّ
كال من ريم تلحمي وريم بنا للمشاركة مع األوركسترا حيث أدت بنا
أغنيتها التي حاكتنا كلنا وأبكتنا «ساره» (الطفلة التي قتلت في بيت لحم
من قبل الجيش اإلسرائيلي) .وحصلت على شرف مشاركتها املسرح
نفسه .وهنا ّ
أود الشهادة بصدق وشفافية ريم! إذا لم تكن تعرفها ،فربما
اعتقدت أنها كانت تبالغ في كل مرة كانت تتحدث عن فلسطني وعن
النضال وعن ضرورة الصمود ،سواء على املسرح أو خارجه .بل كانت
ً
ّ
فعال مشغولة ذهنيًا وعاطفيًا ومغمورة بالقضية ،كما أنها كانت ابنتها أو
قضيتها الشخصية!
ريم كانت مع ابتسامة غير مفارقة لوجهها بشكل دائم .تحترم وتحب كل
ْ
من حولها ،وفراقها ال َي ْو َم شكل لي صدمة ،كأن جزءًا من ذاكرتي الجميلة
وفي شخصيتها ،املقاومة للمرض
غادر وتالشى! ريم املجسدة بصوتها ِ
واالحتالل وكل املصاعب التي مرت فيها ،لم يستطع هذا الخبيث أن يغلبها
ّ
أو يخفي ابتسامتها ،رغم أنه كسر أحد حبال صوتها الحريري.
* عازف كالرينيت فلسطيني

■■■

الطاقة الجارفة
يوسف زايد *
ما زلت أذكر كأن ذلك كان باألمس ،صاحبة البريق القوي في عينيها ،ريم
بنا الطاقة الجارفة ،كنت يومها مشاركًا في «مهرجان القدس» .فبقيت في
مدينة القدس أليام عدة ،وحالفني الحظ أن أستمتع بعرضها املوسيقي في
قبور السالطني .كنت ما زلت طالبًا في معهد املوسيقى آنذاك .بعد العرض،
ّ
ذهبت لتحيتها على أدائها الرائع ألنه أعجبني حضورها القوي والعفوي.
ّ
ّ
تمأل املسرح وحدها .املسرح شيء مخيف ،لكن أظن أن املسرح كان يخاف
ريم .موسيقى قريبة للقلب وكلمات أقرب .بسمة من القلب وعالقة خاصة
مع الجمهور.
ّ
أديت التحية وشعرت فورًا بأنني زميل لريم كأنها تعرفني من  20سنة.
سألتني ماذا أفعل ،فأخبرتها عن نشاطي املوسيقي ،فقالت جملة واحدة
مع بريق العينني نفسه« :شي بيجنن ،الزم كمان وكمان .موفق» وخلص.
اليوم استيقظت من النوم ووقعت عيناي أول شيء على البريق نفسه في
صور التعزية على الفايسبوك ،وأنا أعلم بقوتها وشجاعتها وهي تقاوم
املرض .لم أستطع أن أفهم.
لم يحن لهذا البريق أن ينتهي ،لن ينتهي هذا البريق.
* موسيقي فلسطيني

