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  *اجلذور وتشهد
  

  عطاالله بشارة وروضة يحيى حاج وفريد ناصر فوزي
  .صفحة 479. 2008 العربية، الثقافة جمعية: الناصرة

   
 وبقايا الدارسة آثارها على االستدالل يمكن ،1948 سنة يف معاملها ومُحيت دُمرت التي الفلسطينية القرى يف

 حياةٌ  كانت املكان هذا يف أن يعرف) الشوكي التين أو( الصبار على السائر يعثر فأينما الصبار؛ شجر من رسومها
 واخزة: معاً أرضه يف بقي الذي وللفلسطيني الالجئ للفلسطيني رمزاً  بالتواتر صار والصبار. األيام من يوم يف

 جاء أيضاً ولهذا صبارة، شكل على" حنظلة" رأس العلي ناجي جعل ولهذا. نفسه الوقت يف أوراقه وناعمة أشواكه
 يف" العربية الثقافة جمعية" أصدرته الذي الكتاب وهذا. الصبار بصورة مزداناً" اجلذور وتشهد" كتاب غالف

 غايات إحدى يشكل ما وهو إسرائيل، يف للفلسطينيين والثقافية القومية الهوية تعزيز سياق يف يندرج الناصرة
  .اجلمعية هذه

 الفلسطينيين لواقع تفصيلياً عرضاً يتضمن فهو موضوعه، يف" الشاملة الكتب" فئة يف الكتاب هذا تصنيف يمكن
 التي واالقتصادية والتعليمية االجتماعية ولألوضاع األخضر، اخلط داخل انتشارهم وأماكن وأعدادهم وأحوالهم
. بعيد حد إىل معروفة باتت أمور وهذه حملتل،ا لغة جانب إىل يتكلمونها التي العربية اللغة وحلال فيها، يعيشون

 موقعاً  962 عن أولية معلومات ففيه آخر، كتاب أي يف عليه نعثر أن يمكن ال ما على يحتوي الكتاب هذا لكن
 على عالوة اليوم، فلسطين يف السطح وملظاهر املهدمة والقرى للمدن صورة 420و وقرية، وتلة ووادياً وخربة
 والشواطئ والعمارة واحلرف واألزياء احلديد وسكك والطرق واجلوامع والكنائس والنباتات والزهور اآلثار

 وإبراهيم هزيمة وإبراهيم حجازي إبراهيم أعمال من خمتارة تشكيلية لوحة 50 أيضاً  الكتاب ويف. إلخ... واخليول
 األكحل وتمام جنار شالومي كنفاين وغسان حسان وأحمد احلسيني وجمانة ريان وخليل الغبن وفتحي غنام

 وصبحية ذياب وسالم خوري وعماد حناوي وعال املسعودي وحسن بدران وجمال العلي وناجي شموط وإسماعيل
 وعبد بشارة ورنا بشارة فرح وسناء شقرة أبو وفريد قندلفت وجهينة حمود وزياد بعيني وإيليا خمويل وسليم حسن

 وحممود عناين ونبيل منصور وسليمان زايد وحممود بركات يسيروت املاحلي وصالح السنوار وبشير شال الهادي
 وأقضيتها لفلسطين خريطة 96 الكتاب صفحات فوق تناثر ذلك عن وفضالً . الديك وأميرة املغني وكامل طه

  .ونواحيها
 عن مهمة بدراسة عطاالله الياس أيضاً فيه وساهم للجمعية، العامة املديرة عطاالله بشارة روضة الكتاب وقدمت

 ذاته حد يف الكتاب صدور هو اجلماعي اجلهد لهذا احتسابه يمكن ما أن على. إسرائيل يف العربية اللغة حال
 منذ بديارهم متشبثين ظلوا الذين الفلسطينيين وعن فلسطين عن والشاملة املهمة املراجع من سلسلة إىل ليضاف

 معرّفة، كلها الصور ليست املثال، سبيل فعلى املؤذية؛ النواقص بعض من يخلو ال اجلهد هذا أن غير. 1948 سنة
 عن أولية نبذة وضع األفضل من وكان. معروفة غير الصور من كثيراً أن سيما وال غفرانها، يمكن ال شائبة وهذه

 ويف. الشهرة قليل اآلخر بعضهم لكن فلسطين، خارج مشهور بعضهم أن مع املنشورة، اللوحات أصحاب الفنانين
 ستين بعد اجلذور اكتشاف إعادة إطار يف حقاً يندرج وهو معاً، ومفيد جميل: بميزتين يمتاز الكتاب فهذا حال، أي

 وال. وديمقراطية إنسانية أسس وفق إسرائيل يف للفلسطينيين القومية الهوية بلورة سياق ويف النكبة، على عاماً
 عن الكتابة وأقصد شتاتهم، ويف ديارهم يف الفلسطينيين، يستهوي بات الكتابة من الطراز هذا أن يف ريب

  .العودة فكرة النحسار ثقايف كتعويض ربما واألردن، وسورية لبنان يف الكتابات هذه وتزدهر". البلدانيات"
   

  .فخر أبو صقر الالحقين، والكتابين الكتاب، هذا بمراجعة قام  (*)



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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