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 وسط مشاركة واسعة
"جرس العودة"  تنظيم نسويّ  – جمعّية كيان ي

ّ للفيلم الوثائق   تقيم العرض االفتتاحي

واسعة اف  وسط مشاركة  االعتر مسلوبة  الزرنوق  قرية  ي 
أقامت جمعّية كيانف  نسوي،  –  ،  الثالثاء عرضها   تنظيم  اليوم 

العودة"  "جرس  ي 
الوثائقر للفيلم  والذ   االفتتاحي  جمعّية كيان،  إنتاج  ومن  بالن،  عصام  مدينتي   للمخرج  قصة  يحكي  ي 

التاريخية،   ، صفد شمال فلسطي    ي جنوب  ها عريقتي  
السبع ف  الفيلم  وبتر  المهّجرين   ا شخصّيةقصص  . وينقل    عىل لسان 

ي عاشت النكبة  والمهجرات
ّ  ، لمن األجيال التر ي

ّ العام، وليتشابك الجانب اإلنسان  ي
تلتحم تلك الروايات الخاصة بالهّم الوطت 

ّيبت من الرسدّية التاريخّية،  
ُ
ا ما غ ي غالب 

ز دورهن ورواياتهن ومعاناتهن، التر ز الفيلم عىل روايات النساء لُيتر
ّ
. ويرك ّ بالسياسي

ز وي   . المكتوبة والمحكّية 
ّ
ا عىل انتقاللفيلم  ا  رك

 
ي لم تزل تنبش صفحات التاري    خ  هذه القصص إىل األجيال الشابة  أيض

، التر

ا عن جذورها 
 
ضح األفق نحو الو ،وثنايا الذاكرة بحث

ّ
ي وجدانها يت

 . المنتظرة  عودةف 

اف والت ي القرية مسلوبة االعتر
ي قرية الزرنوق )أبو قويدر(، وقد سبقه جولة ف 

ي النقب ف 
عّرف عىل معالمها وأقيم العرض ف 

اف. وشاهد الحضور خالل الجولة تالل ركام البيوت المهدومة وتاريخها وقصص صمود السك  ي القرى مسلوبة االعتر
 
ان ف

ي يتخذها نحو 
ا لهم.   6000عىل أطراف قرية الزرنوق، التر

 
 نسمة مسكن

الحضور،   الجولة وتجّمع  انتهاء  وع  وفور  زة مرسر
ّ
ّي مرك السيدة نرسين طتر ثت 

ّ
والعهد" تحد الذاكرة  تتوارث  ي   "أجيال 

ف 

وع وعالقته بتعزيز النّساء عتر معرفة التاري    خ    جمعّية كيان، ورة  عن أهمّية المرسر لفهم الحاض  والسياسات الحالّية  كض 

ي موطنهم، 
 
ي ما زالت تستهدف الفلسطينيات والفلسطينيي   ف

هم عتر    التر بما ال يدع   الهدم والمصادرات،وتسىع لتهجت 

 مستمّرة. ما زالت النكبة  مجاال للشك بأن

ي مجتمعنا،    -وألقت المحامية ألحان نّحاس
ي تعزيز دور النساء ف 

ث عن دور الجمعّية ف 
ّ
داوود كلمة جمعّية كيان، لتتحد

وع "نساء عىل درب العودة" الذي نفذته الجمعّية لسنوات، ابتغاء  تذويت خطاب   وعن الفيلم الذي ُيعتتر استمرارّية لمرسر



ا، وتعزيز  العودة والتعّرف إىل الدور النضاىلي للنساء الفلسطينيات   ي وإبراز صوتهن المغّيب تاريخي 
وعي ومشاركة النساء ف 

  . ّ ي
 العمل الوطت 

ان القرية بنسائهم ورجالهم، وإضارهم  
ّ
ثا عن صمود سك

ّ
أما مّيادة ومحمد أبو قويدر، اللذان استضافا هذا الحدث، فقد تحد

ي تتعامل مع السكان كعشائر وقبائل   عىل
ة أبو قويدر"،   ، وتسمي الصمود وعىل تعرية الرواية اإلرسائيلّية التر المنطقة "عشت 

يؤكد السكان عىل اسم "الزرنوق" وهو   بقولها   بينما  دت مّيادة عىل ذلك 
ّ
اف. وأك ّ للقرية مسلوبة االعتر ي

التاريخ  االسم 

اف الدولة"نحن هنا، نحن موجودون وصامدون، وعدم   ال يسلبنا وجودنا".    بنا  اعتر

ي نقلت من أفواههن.    فيه   بعد المداخالت، عرض الفيلم وسط تفاعل الحضور مع المشاركات والمشاركي   
والقصص التر

ة بعد العرض،   ي ندوة قصت 
نوف 

ّ
 الشخصّيات المشاركة بأن الفيلم استند إىل حوارات دارت بي     قال المخرج عصام بّل

ي رسدّية بض 
ا ف  ي ذاكرة الشخصيات وأحالمها مع 

ا عن إجراء المقابالت مع كل شخصّية عىل حدة، لتلتقر
 
ّية وحوارّية  عوض

ي هذه الندوة لجيل الثالث  كما شاركت الناشطة النقباوية، هدى أبو عبيد، إبنة اكّونت نسيج الفيلم.  
،  لمهجري النكبة ف 

تها اللذي 
ّ
ها وجد

ّ
وي قصة جد قّية فتل عراد، وعودة إىل اللقّية لتر

ّ
يعة إىل الل رحالت التهجت   ، مع كل ما رافق  ن هّجرا من الرسر

ي بيئة مختلفة أوصلت المهجرات والمهجرين وقتئٍذ إىل حافة  االقتالع والصعوبات الحياتّية  من شعور  
ا ف 
 
بالتأقلم مجدد

ي  
بالبحث عن الشخصيات المشاركة ف  ي تلك الندوة عن تجربتها 

ّي من جمعّية كيان ف  ثت نرسين طتر
ّ
الجوع. بينما تحد

ي الرواية التاريخّية الفلسطينّيةالفيلم وما رافق ذلك من صعوبات
ي ف 
ّ  الصوت النسانر  .  ، وعّما يمت 

ي الفيلم،  ذاكرتنا الجمعّية، كّرمإحياء  مع نهاية هذا االحتفاء بالفيلم وب 
ا من  ت جمعّية كيان الشخصّيات المشاركة ف  بدء 

ي أهدي  لسّيدة آمنة حليحل ا
 الفيلم لروحها ، التر

ُ
ي ه

ين،  ، هي التر ي سن السابعة والعرسر
يتا قضاء صفد ف 

ّ
ثم  ّجرت من قد

متنا األمانة، و رسالتهلنا  نقلت  
ّ
ر الشخصيات تم تكريم سائ كما    عرض الفيلم.   توفّيت قبل نحو شهرين من ا وروايتها وسل

ي والدة هذا الفيلم و 
ي منصور،  إىل النور   هخروجعىل إسهامها الكبت  ف 

، السيد سعيد الصفدي، السّيدة بسمة الصانع، د. جون 

وتقدمت جمعّية كيان بجزيل     السّيدة ابتسام حليحل، د. منصور نصاضة، السّيدة آية رسية، والسيدة أمجاد عيىس. 

انالشكر للصحافّية سناء حّمود لمس ي افتتاحية الفيلم اهتمها بإلقاء قصيدة صفد للشاعر سالم جتر
 .  ف 

وع ل هو نتاج  فيلم "جرس العودة"، و إن   بناء وبنات ، يربط ما بي   األجيال المختلفة أل "أجيال تتوارث الذاكرة والعهد"  مرسر

،  الشعب ا ي
،  و   النكبةبي   الجيل الذي عايش  لفلسطيت  ي  و التهجت 

ت من أجل  نشط و   الذاكرة  حفظتاألجيال الالحقة التر

قدة حتر تحقيق العودة
ّ
كت   عىل قصص النساء ودورهنإحيائها وإبقاء شعلتها مت

وستعرض جمعّية كيان الفيلم  .  ، مع التر

ا.   ي بلدات مهّجرة وأخرى عامرة سيتم اإلعالن عنها قريب 
ي أماكن مختلفة خالل الشهور القادمة، ف 

الفيلم أنتج بدعم من  ف 

اف مؤسسة التعاون.  الصندوق العر ، وبإرسر ّ ي لإلنماء االقتصادّي واالجتماعي  نر

 


