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أعـلن نـائب رئــيس اإلمـارات رئـيس مــجـلس الـوزراء حـاكم دبـي مـحـمـد بن راشــد آل مـكـتـوم عن
إطالق مـنـهج دراسي مـتـكامـل للـغـة الـعـربـية عـبـر مـوقع مـدرسـة يضم  1000فـيـديـو تـعلـيـمي لـكـافة
ي للـغة العـربية. وقـال إبن راشد امس في تغـريدة عبر ناسـبة اليوم الـعا ـراحل الدراسيـة وذلك  ا
صـفحـته في مـوقع التـواصل االجـتمـاعي تويـتر إنـه (سيـكون هـناك مـوقع مـدرسة هـو األكبـر عربـيـا للـتعـليم
ـرجو مـن هذه اإللكـتـرونـي سـيـستـفـيـد مـنه  60مـلـيـون طـالب خالل عـام واحـد). وأشـار إلى أن (الـهـدف ا
بادرات أكثر من مـحاضرات). ويحتفي العالم في اخلطوة هو احلفاظ عـلى اللغة العربية) مـؤكدا (احلاجة 
ي للغة العربية.وصدر في هذا اليوم عام  1973قرار اجلمعية العامة  18ديسمبر من كل عام باليوم العا

عـتمـدة إلى جـانب اإلجنلـيزيـة والصـينـية واإلسـبانـية يـة ا نـظومـة األ ـتحـدة إلدخـال العـربيـة إلى لغـات ا لأل ا
والفرنسية والروسية.
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ي للغة الضاد اليوم العا

ـتـلـقون في اإلسالمـية" يـسـتـحـضـر ا
ــفـــاهــيم أذهــانـــهم تـــلك الــصـــور وا
احملببة في نفـوس كثير منهم والتي
عــرفــوهــا خالل درســهم أو قــراءتــهم
للـتـاريخ اإلسالمي. ويسـاعـد هذا في
تــرســيـخ إطــار ذهــني مــقــبــول لــذلك
الــتــنــظـيم فـي األذهـان ألنه يــعــيـد -
تـلق ذهـنيـا على األقل لدى بـعض ا
س - جـزءا مـن تـاريخ مــفــقــود.وقـد 
ـصري ـفـكـر ا شـيـئـا قـريبـا من ذلك ا
سالمــة مـوسى عـام  1945في كـتـابه
(الـبالغـة العـصريـة والـلغـة الـعربـية)
حـينمـا قال إن "كلمـاتنا الـتي نتحدث
بـها ونقـرأها تعـ أخالقنا وسـلوكنا
االجـتـمــاعي فـنـحن فـضالء أو أرذال
بــالــلــغــة ونــحن عــقالء أو مــجــانـ

باللغة وعلماء أو جهالء باللغة".
w³¼– —UÞ«

وضـرب موسى مـثال بالـشاب الـريفي
الـــذي نــــشـــأ وتـــربي وســـمع بـــأذنه
وتـــكـــرر ســمـــاعه لـــكـــلــمـــات "الـــثــأر
واالنـتـقـام والـدم" فإن هـذه الـكـلـمات
ح ينـطقـها تصـور له صورا فـكرية
مــعـــيــنـــة وحتــمـــله عـــلى أن يـــســلك
الــسـلــوك اإلجــرامي بـقــتل خــصـومه
ألوهى األســبـاب".إن تــكــرار مـفــاهـيم
ـبـاشــرة وغـيـر الــعـنف والــتـطــرف ا
ــبــاشـرة طــبــقــا لــنــظــريــة "اإلطـار ا
الـذهـنـي" الـتي يـتـبـنـاهـا عـالم الـلـغـة
األمـريـكي جـورج الكـوف يـنشـط تلك
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ـتحدثون بـالعربـية خاصة يـنحو ا
ي في الـثامن عشر في يومـها العا
من ديــسـمـبــر/ كـانـون األول من كل
عـــام إلـى االحـــتــــفــــاء بـــلــــغــــتـــهم
واالحـتـفــال بـجـمــالـيـاتــهـا حـروفـا
وأصــــواتـــا وإســــهــــامــــاتـــهــــا في
ــيل بـعض هـؤالء في احلـضـارة.و
الوقت ذاته إلى الشكوى من اخلطر
الـــذي تـــواجــــهه الــــلـــغـــة مـن قـــبل
"هــجـــمـــات" الــلـــغــات األجـــنــبـــيــة
والـــــلــــهـــــجــــات أو الـــــعــــامـــــيــــات
احملـلــيـة.ووسط هــذا االحـتــفـاء من
جـانب والــشـكـوى من جـانب آخـر
يـغفل متـحدثو الـعربيـة خطرا جلال
آخـر آخذ في الـتـغـلغل عـبـر وسائل
اإلعـالم ووســــــــائـط الــــــــتـــــــــواصل
االجــتـــمــاعي يــتــمـــثل في خــطــاب
العنف والتطرف وإشاعة الكراهية
ضــد طــوائـف اجملــتـــمع بــعـــضــهــا

بعضا.
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واقع اإلخبارية هذه ومن يتصفح ا
األيــــــــام ومــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجـتمـاعي يـجدهـا ملـيـئة بـكلـمات
وتـــعــــبـــيــــرات من قــــبـــيـل "عـــنف"
و"إرهـاب" و"قــتل" و"ذبـح" و"قـطع
رؤوس" و"خـــــــــطـف" و"رهـــــــــائن"
خاصة في أعـقاب ظـهور تـنظـيمات
وجـمـاعـات يـتـسم نـهـجـهـا الـفـكري

تستر ذهبي ا بالتشدد والتـطرف ا
وراء غاللـة نـسـيـجـهـا الـدين. بل إن
كـــثـــيـــرا من هـــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات
واجلــمــاعــات يـــتــعــمــد اســتــخــدام
ــة من قــبـيل مــفـاهــيم ديــنــيـة قــد
"خالفة" أو "الـدولة اإلسالميـة" لها
في أذهـــان كــثـــيــر من الـــنــاس وقع
إيـجـابي.ويــتـوهم بـعـض مـتـحـدثي
العربية أن شيوع مثل هذه الكلمات
ــتـداولـة في اخلـطـابـ في الـلـغـة ا
الديني والسياسي كليهما جعل من
الـعربـيـة لغـة "عـنيـفـة" بل حولـها -
في رأيـهم - من لـغة عـرفت بـ"الـرقة"
وشـعـر الـغـزل واحلـب والـصـوفـيـة
إلى لـــغـــة طــغـى عــلـــيـــهـــا الــعـــنف
والـتـطـرف.بـيـد أن طـبـيـعـة الـلـغة -
بصـفـة عـامـة - ال تـسـمح بـوصـفـها
بــــــأي "عـــــــنـف" أو "تــــــطــــــرف" أو
"تـسامح" أو "حب". فـهذه نـعوت قد
تتـصف بهـا اجتاهـات البشـر الذين
يتـحـدثـون الـلغـة وقـد تـتـصف بـها
أيــضـــا خــطــابــاتــهم الــســيــاســيــة
تـابع جملـريات والـدينـية. ويـلـحظ ا
األمور واألحـداث في العـالم العربي
أن اخلـطـابــ الـديـني والــسـيـاسي
في أقـطار مـنه يـهيـمن علـيـهمـا هذه

األيام عنف وتطرف واضحان.
وهــنـــاك فـــرق بــ الـــلـــغــة - كـــمــا
تُستـخدم في اجملـتمعـات العـربية -
واخلــطــاب الــديــني أو الــســيــاسي

فـيــهــا. فـالــلــغــة وسـيــلــة يـوظــفــهـا
اخلطـاب لـنـشـر رسـالـته مـثـلـها في
وسيقى ذلك تماما مـثل الصور وا
البس واألنــــاشــــيـــد والــــرسـم وا
والالفـتات وغـيرهـا. أما اخلـطاب -
سواء أكان ديـنيا أم سيـاسيا - فهو
يعـبر عن نـهج واجتـاه فكـري شامل
لطـائفة أو حزب أو جمـاعة في فترة
مـن الــــــفــــــتـــــــرات. ومن أهـم أدواته
تـعددة في نشـر رسالته الـلغة.وقد ا
اســتـــغـل اخلـــطـــابــان الـــســـيـــاسي
والــديـني الــتـجـمــعـات الــسـيــاسـيـة
قروءة والـدينـية ووسائـل اإلعالم ا
ــنـابـر ـشــاهـدة وا ــسـمــوعـة وا وا
الـديـنـيـة في الـترويـج. ثم أصـبحت
مـــواقع الــتــواصل االجـــتــمــاعي في
وقــتـــنـــا هـــذا ســاحـــة رحـــبــة لـــكال
.ويــكــمن خــطــر خــطــاب اخلــطــابــ
العـنف والتـطـرف الذي أشـرت إليه
سـابــقـا في تــكـراره صـبــاح مـسـاء
هـــنــا وهــنــاك عــبــر تــلك الــوســائل
والـوسائط. وهذا الـتكـرار - بحسب
مـا يـقـول اخملتـصـون في عـلم الـلـغة
ـــعــرفـي - يــنـــشط في اإلدراكي أو ا
ــتـلــقــ مــفــاهـيـم وصـورا أذهــان ا
وأطـرا مرتـبـطة بـالـعنف والـتـطرف
وتـرســخـهـمــا في أذهـانــهم.فـفي كل
مرة تـتحدث فـيها وسائل اإلعالم أو
مـــواقع الــتــواصل االجـــتــمــاعي عن
تـــنــظــيـم يــنــسـب نــفــسـه لـ"الــدولــة

ــــــفــــــاهــــــيم ويــــــرســــــخــــــهــــــا في ا
ــة هي أن ــؤ األذهــان.واحلــقــيــقــة ا
بعض وسائل اإلعالم تتحمل القسط
األكــبـر من مــسـؤولــيـة نـشــر خـطـاب
الـتـطــرف والـعـنـف حـتى وإن كـانت
وضـوعيـة. فباسم تتبـنى احليـاد وا
احلــيـــاد تــتـــحـــدث عن اجلــمـــاعــات
والـتنـظيـمات بـأسمـائهـا فتـرسخـها
في األذهـــــان وتــــنــــقـل أخــــبــــارهــــا
بحـيادية أيضـا فتكون دون أن تدري
منبـرا لها.وهـذه مشكـلة ينـبغي على

وسائل اإلعالم التعامل مـعها بحنكة
وذكاء بـحيث حتـافظ عـلى وظيـفتـها
ـا في نـقل األخــبـار وإعالم الـنـاس 
يــحــدث حـولــهم دون أن تــســهم في
نشر خطـاب العنف والتطرف ودون
أن تــصـــبـح مــنـــبـــرا لـــلـــجـــمـــاعــات
ا يساعد تطرفـة.ور والتـنظيمـات ا
فـي احلــــفـــــاظ عــــلى ذلـك الــــتــــوازن
نشود في وسائل اإلعالم إفساحها ا
مـثلي خطـاب التسامح اجملال أكـثر 
ـواطـنـة في بـرامـجـهـا ـؤاخـاة وا وا

ونـــدواتــهـــا لـــتـــواجه بـــطـــريـــقــة
إيـجــابـيــة اخلـطـاب اآلخــر.وبـهـذا
ـكنـنـا أن نحـد شـيئـا فـشيـئا من
خطـاب العنف الذي ألـصق باللغة
الـــعــربـــيــة في الـــفــتـــرة األخــيــرة
افتـئاتا وما أجمـل أن نذكر - كما
يـــقــول سالمــة مـــوسى - "ونــكــرر
الــــذكـــــر لـــــكـــــلـــــمـــــات احلـــــريــــة
ـــســاواة ـــقـــراطـــيـــة .. وا والــد
ـرأة في واإلخـاء واحلب .. وحق ا

اإلنسانية".
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الك النار: مؤلف 

األحـداث.“وأضـاف ”أرى حــالــة الــبـحث
الـتي انطـلقت عـلى اإلنـترنت وفي الـكتب
ــسـلـسل ووقـائـعه هي عن شـخـصـيـات ا
حـالة إيجـابيـة جدا فـالدراما الـتاريـخية
ـؤرخ ال تـدون التـاريخ ألن هـذا عمل ا

ودور الكـاتب الدرامي هـو قراءة الـتاريخ
وفهم مـا ب السـطور ونقل هـذه القراءة

والرؤية للجمهور من خالل عمله.“
q K *«  UOÐU−¹«

ــــا من إيــــجـــابــــيـــات وتــــابع قـــائال ”ر
ــســلــسل أيــضــا أنـه بــدد الــكــثــيــر من ا
الـهـاالت الـتي وضـعت حـول شـخـصـيات
رور أو أحـداث بـعـيـنـهـا في الـتـاريـخ و
الــســنـــ أصــبـــحت واقــعـــا ال يــنــاقش.
ـــالك الـــنــار ‘بـــدد الــكـــثــيـــر من هــذه ’
الــهـاالت خـاصـة فــيـمـا يــتـعـلـق بـالـدولـة
ا للبعض العثمانية وهـذا الفعل كان مؤ
فــــمـــا كــــان مــــنـــهم ســــوى مــــهـــاجــــمـــة
العمل.“ورغم اعتقاده بـأن العمل في حد
ذاته كـفـيل بـالـرد عـلى االنـتـقـادات سواء
بالـتسـييس ومـسايـرة بعض الـصراعات
اإلقـلـيـمـيـة أو حـتى بـالـوقـوع في أخـطاء
ؤلف على توضيح تاريخية فقد حرص ا
سلسـل بشكل عام.وقال مصادر توثـيق ا
”حترينـا الدقة التامـة فيما يـتعلق بسرد
األحـداث وكانت جـميـع احللـقات تـعرض
عــلى مــراجع تــاريــخـي مـتــخــصـص هـو
الدكـتور محـمد صبـري الدالي لذلك أزعم
ـالك الـنـار‘ أن الـدقــة الـتـاريـخـيـة في ’
ئة.“وأضاف ”اعتـمدنا تتجاوز  100با
عــلى مـرجــعـ أســاسـيــ في الـكــتـابـة
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ـــمــــيـــز ـــوسـم ا رغم عــــرضه خــــارج ا
للـدراما التـلفزيـونية في شـهر رمضان
الك النار) سلسل التاريخي ( جذب ا
ـخـتلف ـشـاهدين  قـطـاعا كـبـيرا من ا
الـدول الـعـربـيـة ومثـلـمـا أثـار اإلعـجاب
وتـصـدر عـمـلـيـات الـبـحث عـلى شـبـكـة
اإلنترنت طالته أيضـا سهام النقد على
ـسـتـوي الـفـني والـسيـاسي.يـتـناول ا

ــسـلــسل األضــخم إنــتـاجــيــا في عـام ا
 2019خالل  14حـلــقـة فـقط الـسـنـوات
ـــمــالــيـك في مــصــر األخــيــرة لـــدولــة ا
واجـتـيـاح الـسـلـطـان الـعـثـمـاني سـلـيم
األول لـلـمـنـطـقـة الـعـربـيـة عـامي 1516
و 1517واسـتـبـسـال السـلـطـان طـومان
ته وشـنقه قـاومة حـتى هـز بـاي في ا
عـــلى بـــاب زويــلــة فـي الــقـــاهــرة.وقــال
ـالك ــصـري مـحــمـد ســلـيــمـان عـبــد ا ا

كتاب ’بدائع الزهـور في وقائع الدهور‘
لـلـمـؤرخ ابن إيـاس و‘واقـعـة الـسـلـطـان
لـلـمؤرخ الـغـوري مع سـلـيم الـعـثـمـاني ‘
ابن زنــبل الــرمـال الــلـذيـن كُـتــبـا أثــنـاء
ـصـر ومـؤلـفـاهـمـا االحـتالل الـعـثـمـاني 
كانا شاهدي عيان على األحداث إضافة
راجع تركية وإجنليزية وعربية.“خالل
الك مـشواره قـدم محـمـد سلـيمـان عبـد ا
حـتى اآلن ثالثة أفالم سـينـمائـية ونـحو
عــشـرة مـســلـسالت تــلـفــزيـونـيــة وسـتـة
الك النار) هو مسلسالت إذاعية لكن (
عمـله التـاريخي األول.وقال ”لدي شغف
رحلة التاريخية كبير بالتاريخ وبهـذه ا
حتـديــدا لـكن تــقـد مــثل هــذه األعـمـال
دائـما ما كـان يتـعثـر بسـبب الصـعوبات
اإلنتاجية.“وأضاف ”تالقى هذا الشغف
مع رغــبــة شـــركــة اإلنــتـــاج اإلمــاراتــيــة
جينومـيديا التي كـانت تبحث عن تقد
أول أعـمـالــهـا الـدرامـيـة وكــانت تـتـطـلع
لـصنع عـمل ضخـم ومؤثـر ومخـتلف عن
ــنــتج يــاسـر الــســائـد.“وتــابع قـائال ”ا
حــارب وثق بي وكـــان قــراره االعــتــمــاد
ؤلف عمل علي ألنه رأى أن االستعانة 
ــــثل هــــذه الــــنــــوعـــيــــة من ســــابـــقــــا 
ـسـلـسالت سـيـفـضي لـنـفس الـنـتـيـجة ا
ويـــــنــــــتـج عـــــمـال يــــــشـــــبـه األعــــــمـــــال
سـلسل الـك إن ا السـابـقة.“وقـال عبـد ا
بــدايـة مـن اإلعـداد والــتــحـضــيــر مـرورا
بــالـكــتـابــة والـتــصـويــر وحـتى مــرحـلـة
ونتاج استغرق عاما التجهيز الفـني وا

ونصف العام.

سـلـسل مجـمـوعة ويـشـارك في بطـولـة ا
مثـل من جـنسـيات عـربية كـبيرة مـن ا
ــصــري خــالــد مــخــتــلــفــة مـن أبــرزهم ا
النـبوي الذي أدى دور الـسلطـان طومان
بـاي والسـوري رشـيد عـسـاف الذي أدى
دور الـــســــلـــطـــان قـــانـــصـــوه الـــغـــوري
ومـواطـنه مـحـمـود نـصـر الـذي أدى دور
الـسـلـطـان الـعـثـمـاني سـلـيم األول.وقـال
الك ”هـذا التـنـويع كان مـقـصودا عبـد ا
ــشــاهـد في ــســلـسل يــســتــهـدف ا ألن ا
نـطقة الـعربـية بشـكل عام حتى الـلغة ا
الـــتي اســتـــخــدمــنــاهـــا في احلــوار هي
الـفـصـحى البـسـيـطة حـتى تـتـماشى مع
احلـقبـة التـاريخـية وتـكون كـذلك سلـسة

شاهدين.“ لكافة ا
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وأضاف ”استكـماال لهـدف الوصول إلى
ـية عـمل يـحاكي األعـمـال الدرامـيـة العـا
اختارت شركة اإلنتاج مخرجا بريطانيا
هـو بـيتـر ويـبـر لقـيـادة العـمل وأحـاطته
ـــســـاعـــدين الـــعــرب ـــجـــمــوعـــة من ا
الكــتــســـاب اخلــبــرة والــتــعــلم.“وجـرى
ـــســــلــــسل في تــــونس مع تــــصـــويــــر ا
االسـتــعـانـة بـتــقـنـيـة اجلــرافـيك لـبـعض
ـدن نظـرا لتغـير جـغرافـيتـها حـاليا أو ا
تـعـذر التـصويـر فـيهـا بـسبب الـزحام أو
صــــعــــوبـــــة اســــتــــصـــــدار تــــراخــــيص
الـتـصويـر.ويعـتـبر مـحمـد سـليـمان عـبد
ــالك الــنــار) قـدم ــالك أن مــسـلــسل ( ا
سلسالت التاريخية لكنه جال ا طفرة 
يـظل مـرحلـة حتـتـاج إلى الـبـنـاء عـلـيـها

واسـتـكـمالـهـا لـتقـد رؤيـة ذاتـية عن
ـنطـقة الـعربيـة تروى بـلسان تاريخ ا
أهلهـا من خالل الدراما الـتي يتجاوز
تـــأثــــيـــرهــــا احلـــدود والــــزمن.وقـــال
ـسـلـسـل سلـط الـضـوء علـى حـقـبة ”ا
من التاريخ مظـلومة ومسـكوت عنها.
ـالك الـنـار ‘هـو أنـنـا مـا حـدث في ’
ــنــطــقـة من ألول مــرة نـروي تــاريخ ا
وجهـة نظرنـا كعـرب لكن في النـهاية
هو مشـروع أتمنى أن تعـقبه مشاريع

كثيرة أخرى في هذا االجتاه.“
وأضـاف ”اتــضح أن تــأثــيـر الــدرامـا
ـا كنا التـلفزيـونية كـبير جـدا أكثر 
ـشـاهدة نـتـوقع والـدلـيل هـو حـجم ا
واجلـــدل الـــذي أثــيـــر حـــول الـــعــمل
ـسـاحـة بـالـتــالي ال يـجب تـرك هــذه ا
خـاليـة لـلغـير لـتـقد رؤيـتهم عـنا بل
ـــزيــد من هــذه نـــعــمل عـــلى تــقــد ا
األعـــمـــال بـــرؤيـــتـــنــا.“وتـــابع قـــائال
”الدراما والدراما التاريخية تطورت
كـثـيـرا بـالـعــالم سـواء عـلى مـسـتـوى
الك الكتابة أو الـتنفيذ ونحن في ’
الـنار ‘اسـتـفـدنـا من هـذا وأعـتـقد أن
تـــأثــيــر  14حـــلــقــة فـــاق مــا فـــعــلــته
ا 90 مسلسالت أخرى بلغت  60ور
حلـقة.“وعن إمكـانيـة كتـابة أو إنـتاج
الك سلـسل قال عـبد ا جزء ثـان من ا
ـــا هي الـــتي إن األيـــام الـــقـــادمـــة ر
سـتــحـسم األمـر بــعـد اكـتــمـال عـرض
احلــلــقـــات وتــقــيــيم رد الــفــعل ورأي

اجلمهور.

من الـشــتـات بــحط حـالي مــحـله
كـيف رح يـشـوف الـبـلـد وإذا لقى
بـيتـهم أم ما لـقيه.. أحـيانـا كثـير
بــــبــــكي مـع الــــنـــاس.“وأضـــاف
ــــهـم يــــكــــون هــــذا اجلــــســــر ”ا
الــفــلــســطــيـــني-الــفــلــســطــيــني
ساعدة النـاس اللي في الشتات
. وأوضح اللي بيفكروا بفلسط
الـبــكـري أنه انــتـقل من مــبـادرته
الــذاتــيــة قــبل مــا يــقــارب الــعـام
لــيــؤسس عــمال جــمــاعــيــا حتت
عـــنـــوان (كـــنـــا وال زلـــنـــا).وقــال
ــبـادرة من الـفـرد ”انــتـقـلت في ا
إلى اجلـمـاعـة والـيـوم في شـباب
وصــبـايــا مــتـطــوعــ وواخـدين
الــتــوثــيـق عــلى عــاتــقــهم.وتــرى
مخرجة الفيلم أنه إضافة إلى ما
ــا يــقــوم به يــقــدمه من تــوثــيق 
البكري فإنه يـحمل رسالة توعية
ــــزيــــد من ــــا نــــشـــاهــــد ا ”ور
الالجئ الذي سيعودون للبحث

عن منازل عائالتهم.“

حــكــايــة عــشـق اجلــيل الــثــالث من
الـفــلـســطـيـنــيـ الــذي ولـد وتـربى
بــعــيــدا عن أرضـه من خالل قــصــة
زينة  37 عاما التي تعيش عائلتها
في كــنـدا وكـيف قــررت الـعـودة إلى
عــكــا لــلــبــحث عن أقــاربــهــا وبــيت
عائلتها ليلـحقها والدها بعد أشهر
ويــحـاول أن يــتـذكــر مــكـانــا غـادره
عندما كان في اخلامسة من العمر.
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يــأخـذ الــفـيــلم جـمــهــوره عـلى وقع
ـوسـيـقار ـوسـيـقى الـتي أعـدهـا ا ا
األردني الـفلـسطـيـني وليـد الهـشيم
ومـــقـــاطع من أغـــاني الـــتـــراث إلى
ــضــحــكـة ــشــاهــد ا الــعــديــد مـن ا
ـــبــــكـــيـــة ألنــــاس يـــرون قـــراهم وا
ومدنهم للمرة األولى.ويرى البكري
أن جتـربــة اصـطــحـاب الــنـاس إلى
قـــراهم وبـــيـــوتـــهم لـــلــمـــرة األولى
لـيـست سـهـلة.وقـال لـلـجمـهـور بـعد
العرض ”كل األحداث الـلي الواحد
بعـيشـها مش سهـلة كل حـدا بيجي

الـثـامن من عـمـرهـا التـي عادت إلى
مـسـقط رأسـهـا في قـريـة بـيت نـباال
ـهـجـرة وحـملـت معـهـا بـعـضا من ا
ترابها وزرعت فيه نبات النعنع في
بـيـتهـا فـي مـخيـم اجلـلـزون لتـبـقى
تـشتم رائـحة قـريـتهـا.ويقـدم الفـيلم

ومنازلـهم وما  عرضه في الـفيلم
ـا  تـصـويـره.ويـوثق هـو جــزء 
الـــفـــيـــلم عـــودة ثالثـــة أجــيـــال من
الفلسطينـي لزيارة منازلهم منهم
من هاجر وكان عمره عشر سنوات
مــثل احلــاجـة حــلــيــمـة في الــعــقـد

مـــدنـــهم الـــتـي رحــلـت أو أجـــبــرت
عـائالتـهم عـلى الــرحـيل عـنـهـا عـام
.1948وأوضـــــــــحـت ســــــــوسـن في
مداخلـة لها بـعد الفيـلم أنها رافقت
الــبـكــري في الــعــديــد من اجلـوالت
الـتي نــظــمـهــا ألنــاس زاروا قـراهم

مـــلــيـــون الجئ.بــدأ الـــشــاب طــارق
الـبـكـري ( 33عـامــا) احلـاصل عـلى
بادرة ذاتية قبل شهادة الهندسة 
ثــمــاني ســنــوات بــتــوثــيـق الــقـرى
ـهـجـرة مـنـذ الـعام الـفـلـسطـيـنـيـة ا
 1948حـيث يصـل عدد هـذه الـقرى
إلى حـوالي  500 قـريــة.ومع مـرور
الوقت تـطورت الفـكرة لـديه وانتقل
مـن الـتـصـويـر الفـوتـوغـرافـي لـهذه
الـــقـــرى إلى الـــتـــواصل مع بـــعض
الالجـئ الـفلـسطيـنيـ في الوطن
ة والشـتات ومـقارنة الـصور الـقد
لـديــهم مع صـور يــلـتــقـطــهـا لـواقع
قـــراهم ومـــدنـــهـم احلـــالي من أجل
ـــقــارنـــة والــبـــحث عن مــنـــازلــهم ا
فيها.ويتضمن الفيلم تقد مشاهد
ـا يـقـوم به البـكـري من اصـطـحاب
لعـدد من الـالجئـ الـفـلـسـطـيـنـي
سـواء من الـضــفـة الـغــربـيـة أو من
الشـتات الذين يـستـطيعـون العودة
بـجـوازات سـفـر أجـنـبـيـة من الدول
الـتي جلأوا إلـيهـا لزيـارة قراهم أو

فــــيــــنــــا عــــنــــده بــــحث عـن الـــذات
وخــصـوصــا إذا كـنت ال تــعـرف من
أين أنت.“وأضافت ”حبـيت العمل
الذي يقوم به طارق الـبكري.. وبعد
نـقـاش أقـنـعته بـعـمل فـيـلم وثـائقي
عن عــمـله.. رغم تــردده في الـبـدايـة

إال أنه عاد واقتنع بالفكرة.
5¾łö « œbŽ

وأوضحت أنهـا بالتـعاون مع نادي
الـســيـنــمـا الـفــلـسـطــيـني قـررت أن
يــكــون الـــعــرض األول لــفــيـــلــمــهــا
لـلـجـمـهـور الـفـلـسـطـيـني بـحـضـور
ن شـاركـوا فــيه.وتـشـيـر الـعـديــد 
صادر الـفلسطـينية الـرسمية إلى ا
أن  800 ألف فـلسـطـيني رحـلوا أو
أجـبـروا عـلى الـرحـيل عن مـنـازلـهم
عام  1948 وأصـبـحـوا الجـئ في
الـــضــفـــة الــغـــربــيـــة وقــطـــاع غــزة
والـــعــــديـــد من الـــدول الــــعـــربـــيـــة
واألجنـبية.وتـشيـر إحصاءات األ
ـــتــــحـــدة إلى أن عـــدد الالجـــئـــ ا
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تـســلط اخملـرجــة الـفـلــسـطـيــنـيـة
ســـوسن قـــاعـــود في فـــيـــلـــمـــهــا
الــــوثــــائـــقـي اجلــــديــــد (حـــارس
الــذاكــرة) الــضــوء عــلى مــبــادرة
شــــخـــصــــيـــة لــــشـــاب أســــعـــدت
الــكــثــيــريـن يـأخــذ فــيــهــا بــعض
الالجئ الفـلسطيـني في رحلة
إلى قــراهـم الــتي رحـل أو أجــبــر
أهـلــهم عـلـى الـرحـيـل عـنــهـا عـام
.1948واخــــــتـــــارت ســــــوسن أن
تــعـرض فــيــلـمــهـا لــلــمـرة األولى
مـســاء الـسـبـت في مـســرح قـاعـة
بــلـــديـــة رام الـــله بـــعـــد عـــام من
الــتـــصــويــر والــتــنــقل بــ قــرى
مــهـــجــرة لم يـــبق مـــنــهـــا ســوى
ـة ومـدن حـجـارة بـيـوتــهـا الـقـد
تـــــغــــيـــــرت مالمـــــحــــهـــــا عــــبــــر
.وقـالت سـوسن لـرويـترز الـسـنـ
بـعـد عـرض (حـارس الـذاكرة) إنه
بادرة الفردية في يؤكد ”أهمية ا
عــمل إجنــاز كــبــيــر.. فــكل واحــد

سلسل في مقابلة مع رويترز مؤلف ا
”كـنت أتـوقع من الـبـدايـة وحـتى قـبل
سـلسل أن يثـار حوله اجلدل عرض ا
عـلى مـسـتويـات مـتـعددة مـنـها نـقـطة
صحة الوقائع التـاريخية ودقتها لكن
مـا أؤكـد علـيه هـو أن الـعـمل الدرامي
التـاريخي دوره لـيس توثـيق التاريخ
بــقــدر مـا هــو مـحــفـز عــلى الـتــفـكــيـر
والـــــــــــبــــــــــــحـث وإعـــــــــــادة قـــــــــــراءة
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