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«القدس المفتوحة» و «اتحاد الكتاب» ينظمان ندوة  إحياء لذكرى عبد الرحيم محمود وكنفاني
رام اهللا-الحياة الثقافية 

 نظمت جامعة القدس المفتوحة واالتحاد العام للكتاب واألدباء 
الفلسطينيين، يوم امس األحد ندوة أدبية إحياًء لذكرى رحيل 
األديبيــن الشــهيدين: الشــاعر عبر الرحيم محمــود والكاتب 
والمناضل غسان كنفاني، وذلك في مقر الجامعة بحي البالوع 
بمدينــة رام اهللا، وتحت رعاية رئيس القدس المفتوحة أ. د. 

يونس عمرو.
 وقال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ابن الشاعر الراحل 
عبــد الرحيم محمود، في كلمته بالنــدوة، «عندما أتكلم عن 
الوالد وعن أدباء الشعب الفلسطيني ال بد من أن يتعب اإلنسان 
نفسه بأن يختط بعض الكلمات التي لم توفيهم حقهم أيضاً»

 وأضاف أن مبادرة القدس المفتوحة في عقد هذه الندوة لهي 
تكريم لكل شهداء فلسطين وشعرائها وكتابها ولحماة القدس 
واألقصى، فلكم من صميم القلب خالص التحية والتقدير على 
هذه االلتفاتة الكريمة والنبيلة واألصيلة التي تعبر عن معدن 

شعبنا الخالق والمبدع.
 وقــال إننــا موجودون هنا لنحيي ذكرى عبــد الرحيم محمود 
الــذي كان شــاعراً ومقاتالً من أجل الحرية، وســتظل أجيالنا 
الفلسطينية من بعدنا تحمل الراية وتدافع عن إرثنا الحضاري 
والثقافي وهويتنا ومقدســاتنا وتراثنا الوطني لنجعل أحالم 
الشــعراء وكل من كتب لفلســطين بالدم حقائق ناجزة على 
األرض بقيام دولة فلســطين المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
بيــن أن عبــد الرحيم محمــود كان ثالث اثنين في المســيرة 
الشــعرية الفلسطينية في النصف األول من القرن العشرين 
إلى جانب الشــاعرين عبد الكريم الكرمي وإبراهيم طوقان، 
فقــد اجترح هذه الجدليــة الخالقة الملتزمة حينما أتبع القول 
فعالً دفاعاً عن هويته ووطنه لتظل فلســطين شــامخة أنفة 
وكبرياء بتاللها وكبريائها ويانعة خضراء بزيتونها وبرتقالها.

وأوضــح أن شــهادة والدة علــى أرض قريــة الشــجرة جاءت 
لتقــول إن الشــعر كله نضال، فقد جمــع بين روحين خالدين 
همــا أبو الطيــب المتنبي وأبــو فراس الحمدانــي، فكان ذاك 
الفتى الكنعاني الذي توســمت به عائلتــه فتعهدته بالتعليم 
والتدريب، فنشأ الفتى مفعماً بحب وطنه ودينه ولغته العربية، 
ليتفتق فيما بعد ينبوعاً شــعرياً فلسطينياً يرفد نهر الشعب 
الفلســطيني، وحل روحه على كفيــه وقاتل حتى ارتقى في 
الجليل في العام 1948م شــهيداً على تراب الشجرة لتحضنه 

الناصرة ابنا باراً كما احتضنت توفيق زياد. 
 وأشــار إلــى أن والــده أصبح ملهماً لألجيــال القادمة الذين ال 
يزالون يحفظون األمل ويحفظون للشعراء، لتظل فلسطين 

عرساً ونشيداً ال ينضب في عشق الحرية واالنعتاق.
وقدم شــكره لجامعــة القدس المفتوحة على هــذه المبادرة 
الخالقة المبدعة الكريمة التي تعمق جذورنا وتربطنا برموزنا 
لنظل على عهد الوفاء والنضال لنيل حريتنا، يقول: «شــكراً 
للقــدس المفتوحة على احتفالها بذكرى رحيل الشــاعر عبد 
الرحيم محمود والكاتب غسان كنفاني، معاهدين كل الشعراء 
وكل أبناء شعبنا بأننا سنظل الوفيين لدمائهم وسندافع عن 
أحالمهــم لتبقى فلســطين والقدس هي البوصلــة والقبلة 
السياسية لألبد ولينعم أبناؤنا وأحفادنا بالحياة الحرة الكريمة 
وبالصالة في المسجد األقصى وكنيسة القيامة، في القدس 

قبلتنا السياسية.
إلى ذلــك، توجه أ. د. عمرو، في كلمته بافتتاح الندوة، بتحية 
إكبار لشعبنا الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية وعلى رأسها 
المناضــل األكبر األخ الرئيس محمود عبــاس، على ما بذلوه 
من جهد والتحموا جميعاً للدفاع عن القدس، حيث نجح شعبنا 
في إجبار االحتالل عن مساعيه لفرض إرادته على مقدساتنا 

المسيحية واإلسالمية.
ودعا أ. د. عمرو إخواننا في حركة حماس لالنخراط في السلك 
الوطني، وأن يتركوا المصالح الفئوية الضيقة من أجل حماية 

القدس وحماية المقدسات من االحتالل اإلسرائيلي.
وبين أن الندوة تأتي ضمن رسالة الجامعة الثقافية والوطنية 
والعلمية، وضمن نهج الجامعة لتعريف األجيال الجديدة بفارس 
الكلمة الشــاعر الشــهيد عبد الرحيم محمود والقاص الكاتب 

والروائي غسان كنفاني وكالهما فارس في مجاله.
وأوضح أ. د. عمرو أن الشاعر محمود كان يستشرف المستقبل 
ويظهر ذلك في شــعره، وما زال شعبنا جيالً بعد جيل يتغذى 
على روح شعره الملهب الملهم لشعبنا الفلسطيني، فهو من 
قال «سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، 

فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا».
وأضاف إنه ناضل حتى استشــهد في معركة الشــجرة عندما 
كان يناضل ضــد االنتداب البريطاني والعصابات الصهيونية 
وســنه ال تزيد عن (35) عاماً، وترجمت غالبية مؤلفاته للغات 

عالمية واطلع عليها كتاب كثر.
وفي استذكار غسان كنفاني، قال إن العدو الصهيوني استشعر 

خطورة هذا الكاتب وخطورة قوله، ولذلك خطط لقتله، وكان 
ضحية هو وكثير من الكتاب الفلسطينيين.

من جانبه، قال الشــاعر مراد الســوداني رئيس اتحاد الكتاب 
الفلســطينيين، أميــن عام اللجنة الوطنيــة للثقافة والتربية 
والعلوم، إن الندوة تأكيد على أن شعبنا على قدر الفعل وعلى 
قدر التضحية والحضور، فنحن في ندوة بين شهيدين عليين 
بهيين نقيين: الشاعر الفارس عبد الرحيم محمود الذي طوبى 
لــه مرتين؛ مرة ألنه قال وأخرى ألنه فعل، أما الشــهيد اآلخر 

فقد أرسى فعالً باقياً بقاء الليل والنهار.
وقال إن عبد الرحيم محمود كان رأس جيل يجلي عن األرض 
العدا، ولم يكن رأس جيل منكسر، بل اتخذ من جده المتنبي 
كل هــذا اإلرث الوهــاج وهــذا الميــراث العاتــي فــي الوعي 
اإلنساني، واتكأ على هذه المقولة التي عارضها في كثير من 

قصائده الغزلية الثورية.
وأضاف السوداني إن الفتى لم يحمل راحه على راحته بل حمل 
روحه على راحته، وكان ثالث اثنين، بل كان رأس المثلث ألنه 
صدق وثبت القول بالفعل الناجح، فارتقى الشــهيد الشجري، 

واستطاع أن يؤصل مبكراً للثقافة الفلسطينية وثقافة السالح.
وقــال: «عندما نســتذكر هــذا المؤســس األول فإننــا نقول 
إن شــعرنا مــا زال علــى طريــق األدب المقاوم علــى الرغم 
مــن التجريــب، وما زالت الكتابة الفلســطينية تؤكد الحضور 
المقاوم ومقولة الحرية المشتهاة لواحدة من منبئي الشعرية 

الفلسطينية».
إلى ذلك، سلطت أ. نهى عفونة أستاذة األدب العربي في جامعة 
القــدس المفتوحة بفــرع رام اهللا والبيرة، الضوء على جانب 
غسان كنفاني الكاتب العاشق، الذي ولد في عكا 1936م حتى 
استشــهاده في العام 1972م، فهــو يمثل حتى اليوم نموذجاً 

للكاتب النقاد.
وأضافــت عفونــة إنــه استشــعر قرب أجلــه فلم يبــدد وقته 
فأثرى األدب الفلســطيني بروائع مهمة ال تزال ترسم التاريخ 
الفلسطيني وتخطه حتى اليوم، ذاكرة عدداً من أعماله الروائية 
التي تنبئ عن وعي ال مثيل له، كذلك ال بد من التعريج على 
مجموعته القصصية األخرى وكذلك فن المســرح، فقد كتب 

الرسائل أيضاً إضافة إلى الشعر والمسرح.

الذكرى الخامسة للشاعرالمصري حلمي سالم.. احب فلسطين ، ودافع عن بيروت  
القاهــرة – الحياة الثقافية -محمد علي 
فقيه- عاش حلمي ســالم مأســاة جيله 
بنكســة حزيران وانكسار الحلم وشرخ 
الــروح لتبــدو عليــه عالمــات الغضــب 
والبحث عن مالذ فى القصيدة والكتابة 
بشــكل عــام. وكان واحــداً مــن رمــوز 
الحركة الوطنية – الطالبية – في بداية 
الســبعينيات وظــل طوال تلــك العقود 
يمتلك أمالً ال حدود له رغم نوبات اليأس 

التي الحقته أحياناً.
شاعر الثورة 

تحيــي األوســاط الثقافيــة فــي مصــر 
والعالــم العربــي هــذه االيــام الذكرى 
الخامســة لرحيل الشــاعر حلمي سالم. 
ولد سالم في 1951 بمحافظة المنوفية 
المصريــة، ورحــل فــي 28 تمــوز عام 
2012، حاصــل على ليســانس صحافة 

من كلية اآلداب جامعة القاهرة.
يقول الشــاعر زين العابديــن فؤاد عن 
صديقه ســالم «معرفتي بحلمي سالم 
تعــود إلى عام 1970 عندما أتى ســالم 
لالنتساب إلى جامعة القاهرة حامالً معه 
رسالة من أحد أصدقائي الذي يطلب مني 

رعاية سالم ألنه شاعر واعد». 
انطلق مشــوار حلمي ســالم  الشــعري 
عندمــا أصــدر مــع رفيق دربه الشــاعر 
رفعت ســالم ديوان «الغربة واالنتظار» 
عــام 1973، وكان حلمــي دائماً يضحك 
ويقول بأن «رفعت الغربة وأنا االنتظار».

الديوان االول 
فــي صيــف 1974 أصدر ديوانــه األول 
«حبيبتــى مزروعــة في دمــاء األرض» 

ليخط لنفســه لغة جديدة وســط زحام 
األصوات التي امتألت بها الحياة الثقافية 

في مصر آنذاك
يقول صاحب كتاب «حلمي ســالم ناقداً 
ومحاوراً» المؤرخ الشاعر شعبان يوسف 
عــن مجلة «إضاءة» ودور حلمي ســالم 
فيها، حيث يشــير إلى أنــه «كان األكثر 
حراكاً في المناقشات، والتجهيزات. ففي 
يوليو عام 1977 قام سالم بإصدار مجلة 
«إضاءة»، وقد صاغ افتتاحية العدد األول 
موجهاً انتقادات لتجارب سابقة، وبقيت 

تصدر حتى نوفمبر 1988.
كانــت «إضاءة» عبارة عــن مجلة تجمع 
(الفصحــى  الشــباب  الشــعراء  جيــل 
والعاميــة) حيــث كانــت هيئــة التحرير 
مؤلفة من: حلمي ســالم -حســن طلب 
- جمال القصاف - ماجد يوســف - أمجد 

ريان ورفعت سالم. 
تأثر سالم بالشاعر محمد عفيفي مطر 
فكان األب الشعري له حيث تأثر به كثيراً 
وكان دائمــاً مــا يحتفــي به فــي مصر. 
وفي النقد كان يميل لمدرســة الشاعر 
أدونيــس وكان دائماً يســتند إلى كتابه 

«زمن الشعر». 
سالم وحلم بيروت وفلسطين 

في عام 1979 ســافر سالم إلى بيروت 
مــع زوجته حياة الشــيمي التــي ما لبث 
أن انفصــل عنها بعــد أن رزقا بابنتهما 
لميــس، وهــي تعمــل اليــوم أســتاذة 
جامعيــة، وبعدهــا اســتقر فــي بيروت 
وتزوج من زوجته اللبنانية إيمان بيضون 
التــي ينادونها أمــل. أنجب منهــا رنيم 

وحنين. وهناك عمل كصحفي في مجلة 
«البلسم» التي كان يترأس تحريرها عبد 
الرحمن بسيســو رئيــس الهالل األحمر 

الفلسطيني (فرع بيروت).
مجلــة  فــي  ســالم  عمــل  عــام 1982 
«المعركة» التي كان سكرتير تحريرها 
عبــد المنعــم القصــاص، وكانت مهمة 
المجلــة التي بقيت تصدر أثناء االجتياح 
اإلسرائيلي نشر مقاالت لدعم المقاومة. 
وشارك بالكتابة فيها: محمود درويش، 
ســعدي يوســف، معين بسيســو وزين 
العابديــن فــؤاد. والكتــاب األدباء رؤوف 
مسعد، غالب هلسا، سلوى بكر، عزمي 
فخري، المؤرخ عبدالقادر ياسين، سمير 

عبد الباقي، علي فودة.
هنا يتوقف الشــاعر زين العابدين فؤاد 
ليروي: بأن رئيس تحرير مجلة «رصيف» 

الشاعر علي فودة التي كانت تصدر في 
بيروت أصيب بشــظية ونقلنــاه بعدها 
مباشرة إلى مستشفى ميداني وأعتقدنا 
جميعــاً أنــه استشــهد، فرثينــاه جميعاً 
ككتاب وشعراء، إال أن القدر شاء وعاد إلى 
الحياة فقرأ كل ما كتبناه عنه وهو على 
ســرير المستشفى وعلق على كل ذلك 
بمقال واحد ثم فارق الحياة بعد يومين 
متأثراً بجراحه»، وقد توقف الشاعر سالم 
كثيراً عند سيرة الشاعر فودة في كتابه 

«ال ثقافة تحت الحصار».
 كان ســالم في بيروت ضمن مجموعة 
مصريــة مكونة مــن حوالــى 35 فرداً 
أغلبهــا ينتمي لليســار وباألخص حزب 
اليســار المصري الذي أسســه إبراهيم 
فتحي الذي يقيم اليوم في لندن. منها: 
المطــرب عــادل فخري، رفيــق الكردي 

وعلي إبراهيم الملقب بالســيخ النبيل 
وهــو لقــب يطلق علــى أعضــاء حزب 
اليسار الذين عرفوا بالنشاط والحماس، 
حيــث كان إبراهيــم بمثابــة قائد هذه 
المجموعة وأكثرها انغماساً في العمل 
السياسي والعسكري. تقول أمل زوجة 
ســالم بأن علي إبراهيــم كان متزوجاً 
من البصيرة الفلســطينية لينا درويش 
التي كانت رغم فقدانها لبصرها أقوى 
مــن إبراهيم، فكانــت تتحرك بطريقة 
طبيعة لدرجة أنها ترافق زوجها لحضور 

السينما».
كان الشاعر سالم يشــعر دوماً أن لعنة 
المرض سوف تالحقه كما الحقت أقرانه، 
فمنذ أن تلقى نبأ مصرع الشاعر الراحل 
علي قنديل في حادث سيارة عام 1975 
وحتــى رحيلــه كان يــدرك أن لعنة عبد 
الدايــم الشــاذلي وخالــد عبــد المنعــم 
وآخرين سوف تصيبه، لكنه كان يتمنى 
دوماً أن يرى «البشــاير» كما كان يقول 

دوماً عن الثورة.
وفــى كانــون الثاني/ينايــر 2011 كان 
المرض قد بدأ يغزو الجســد المتماسك 
وبدأت تباشير الثورة المصرية تهل في 
مصر بعد أن أشرقت في تونس، وظهر 
حلمي ســالم متقداً متألقاً ألنه شــاهد 
البشــارة قبل أن يتملكــه المرض تماماً 
ويرحــل في 2012 تاركاً منجزاً شــعرياً 
سوف يتوقف النقد األدبي أمامه طويالً، 
كمــا أنه تــرك ســيرة عطــرة لمناضل 
ومثقف نادر تشــعرك أنــك تعرفه منذ 

عشرات السنين.

تجليــات الحجــر الكريم الــذي كتبه عن 
االنتفاضة الفلسطينية

يوم الســبت 28تموز/يوليو 2012 قبل 
رحيلــه دخــل ســالم المستشــفى قبل 
أســبوع إلجراء بعض التحاليل، وهناك 
احتجزه األطباء، لكنه أصر على الخروج؛ 
ألنــه كان مرتبطــاً بأمســية شــعرية، 
فكتب تعهداً بتحمله المسؤولية، وذهب 
إلــى «حــزب التجمــع» اليســاري ليلقي 
قصائد ديوانه األخير «معجزة التنفس»، 
فالشعر بالنسبة إلى سالم كان «عالجاً» 
أفضل من «ألف جلسة كيماوي» كما قال 

في تلك األمسية.
سيرة بيروت

صاحــب ديوان «ســيرة بيــروت» حلمي 
ســالم كان أكثر أبناء جيله غزارة، كانت 
أشــعاره «حياتــه»، لكنهــا مكتوبة في 
قصيدة، هكذا يمكن أن نقرأ عن رحالته، 
ومرضــه، وحروبه ومعاركــه الفكرية، 
ونضاالته وأصدقائه، وتجاربه العاطفية. 
ســيرته مبثوثة فــي 21 ديواناً عبر كل 
القصائــد. فكتــب عــن حصــار بيــروت 
(ديوانــه «ســيرة بيروت») وعــن رحلته 
الباريسية (الغرام المسلح) وعن متابعاته 
لالنتفاضة الفلسطينية (تجليات الحجر 
الكريــم) وعــن تكفيــره بعــد قصيدته 
«شرفة ليلى مراد»، حتى تجربة الثورة 
المصريــة كتب عنها فــي ديوانه األخير 
«أرفع رأسك عالية». ثم أتبعه بديوانين 
نشرا بعد وفاته هما «حديقة الحيوانات»، 
و»معجزة التنفس» الذي هو تعبير أيضاً 

عن تجربة مرضه األخير.

رحيل جون جي. موريس: فنان تحرير الصورة
باريس - في منزله الباريســي حيث 
اختــار أن يعيش عزلتــه المتبقية ، 
وعن مئة عام، رحل اول  أمس محرر 
الصور األميركي جون جي. موريس 
(1916-2017) ، أحــد أبرز رواد فن 
تحرير الصورة والصورة الصحافية 

في العالم.
ذاع صيت موريس خالل حرب فيتنام 
وكذلك أثناء الحرب العالمية األولى، 
خاصة فــي لندن تلك الفتــرة، وقد 
قام بتحرير صور المصور التاريخي 
اجتيــاح  وثــق  الــذي  كابــا  روبــرت 
النورمانــدي عــام 1944، وهــو من 
أشــرف على طباعتها بنســخ كثيرة 
وتوزيعهــا في بــالد مختلفة. ولكي 
يتمكن من تحريرها بشكل جيد فقد 

ذهب إلى النورماندي بنفسه ليعرف 
الزاوية التي التقط منها كابا الصور 
فــي األرض، فقد كانت صــور كابا 
مهتــزة وفيها بعــض الخلل، ولكنها 
ظهــرت بالشــكل المثالــي بفضــل 

موريس.
يعتبــر موريس مؤسســاً لما يعرف 
بالتصوير الصحافي ما بعد الحرب، 
خاصــة فــي أميركا، عمــل في عدة 
صحــف، وعــادة مــا كانــت صورته 
تتصدر الصفحة األولى يوم نشرها 
فــي نيويــورك تايمز، أو واشــنطن 
بوست، كما ساهم بلقطات ال تنسى 
في ناشــونال جيوغرافيك، وبالطبع 
فهــو أحد المشــاركين في مشــروع 
«ماغنــوم» الذي يجمع أهــم وأبرز 

مصوري العالم.
مــن أهم لحظات عملــه هو التقاط 
صــور لليابانييــن األميركييــن في 
كاليفورنيــا والذين جرى إرســالهم 
لمخيمات نيفادا بهدف إقصائهم عن 
المجتمع األميركي والتمييز ضدهم. 
وحين ظهرت صــورة الفتاة العارية 
في فيتنــام، والتي كانت هاربة من 
النابالم، وهي صورة شهيرة للمصور 
نيك أوت، وهو اسم مستعار لـ هوين 
كونغ أوت، كان موريس هو من أقنع 
التايمز أن تكون الصورة غالفاً، رغم 

أن السياسات كانت ضد ذلك.
وهو أيضاً أحد المصورين الشــهود 
على اغتيــال كيندي في 5 حزيران/ 
يونيــو 1968 وقد ظهرت صوره في 

الصحف في اليوم التالي للحادثة.
مــن  موريــس  تــزوج  عــام 1983 
المصــورة تانــا هوبان، وعاشــا في 
باريس حيث عمل محرراً للصور مع 
«ناشــونال جيوغرافيك»، وظل في 
باريس حتى وفاته، بينما كان يتردد 

بين فترة وأخرى على نيويورك.
في عام 1998، نشر موريس سيرة 
ذاتية بعنوان «التقط الصورة: تاريخ 
شخصي للتصوير الصحافي». وفيه 
يقول إن المصــور العظيم عليه أن 
يمتلــك ثالثــة أمور؛ ال بــد أن يكون 
لديــه قلــب وعين وعقــل، وعادة ما 
يملك المصور اثنين من هذه األمور، 
وحين يمتلك الثالثة يصبح مصوراً 

عظيماً.

الكمنجاتي تنظم جولة عروض في مدن فاسطينية
رام اهللا- الحيــاة الثقافية - تنظم جمعية 
الكمنجاتــي للعــام الثامــن علــى التوالي 
وبدعم من االتحاد األوروبي جولة عروض 
ألوركســترا رام اهللا، ســتقدم هــذا العام 
كالســيكي  أوروبــي  موســيقي  برنامــج 
يتضمن الســيمفونية الثامنــة لبيتهوفن، 
والبوليرو الشهير لرافيل، وأنشودة الحرية 
لمــوزرت، وقصيدة صالة الصباح لبرليوز، 
وقصيــدة القــدس الحان جان كريســتوف 
روزاز (وهــي قصيدة لمحمــود درويش)، 
باإلضافــة الــى أغاني من التــراث العربي 
والفلســطيني بتوزيع أوركسترالي وبأداء 

جوقة أمواج.
تجمــع أوركســترا رام اهللا ككل عام طالب 
وموســيقيين  الكمنجاتــي  مــن  وأســاتذة 
اوروبيين محترفين (من فرنسا، وبلجيكا..) 
باإلضافــة الى موســيقيين دوليين للعزف 

جنبــا إلــى جنــب، وتتــدرب بشــكل مكثف 
لتــؤدي واحدة مــن ســيمفونيات بيتهوفن 
التســعة، باإلضافة إلى قطــع مختلفة من 
التراث العربي والفلسطيني.ســيكون قائد 
األوركســترا لهذا العام دييغو ماسون وهو 

قائد اوركسترا، ومؤلف، وعازف ايقاع.
هــذا العام أكثر من 60 موســيقيا يقضون 
أســبوعاً مــن التدريبات في ريــف رام اهللا 
قبل أن يقوموا بجولة عروض في فلسطين 
فــي أربعة مناطق فلســطينية في الخليل 
وصحــراء الرشــايدة وبيت لحــم ورام اهللا، 
وتشــكل تجربة األوركســترا حافزا للطلبة 
الفلسطينيين، إلتاحة الفرصة لهم للعزف 
مع الموســيقيين المحترفين على مستوى 
العالم، والعمل معاً على انجاز سيمفونيات 
بيتهوفــن، ولألداء أمــام جمهور ضخم في 

األماكن الهامة في فلسطين.


