
 شؤؤوونن  ثقافيیة

مخرجة  "االسلحفاةة  االتي  فقدتت  ددررعهھا":  االفيیلم  ررحلة  
 بحث  عن  هھھھويیتي

  االتي  فقدتت  ددررعهھا"  االوثائقي  للمخرجة  ااأللمانيیة  من  أأصولل  فلسطيینيیة  بارريي  االقلقيیلي   فازز  فيیلم"االسلحفاةة
  االعربي  لمهھرجانن  ددبي  االسيینمائي   االمهھر   لالقتراابب  أأكثر  من   DW .بجائزةة   االشابة حاووررتت  االمخرجة
 .مضمونن  االفيیلم  وونظرتهھا  لنزااعع  االشرقق  ااألووسط

Fehler!

 

  كانن     لما   االقلقيیلي.   بارريي   االشابة   االمخرجة   عاشتهھا   ووذذااتيیة   ووااقعيیة   قصة   فقدتت  ددررعهھا"   االتي   "االسلحفاةة يیناقش  فيیلم
     إإلى  فلسطيین  للكفاحح  من  أأجل  ااستقاللل  االبلد.  بعد  عوددتهھ  حاوولت  ااستنطاقهھ٬،  االنبش  في    12عمرهھھھا عاما  عادد  وواالدهھھھا

  ووأأخ   ووكواابيیسهھ   ووتصورر  أأحالمهھ   ووااألررددنن٬،   وومصر   فلسطيین   إإلى   معهھ   لتسافر   اانعزلل٬،   حيیث   االبيیت   قبو   من رجتهھ
 .حاووررتت  االمخرجة  االشابة  لالقتراابب  أأكثر  من  مضمونن  االفيیلم  وونظرتهھا  لنزااعع  االشرقق  ااألووسط DW .معاناتهھ

 :ووفيیما  يیلي  نص  االحواارر
 مهھرجانن  ددبي؟ـ  بداايیة  هھھھنئيیا  لك  بالجائزةة.  ما  هھھھو  شعورركك  بتتويیج  فيیلمك  بجائزةة  االمهھر  االعربي  ل

  االتي  فقدتت  ددررعهھا"  في  مهھرجانن  ددبي  االسيینمائي  ووأأنن  يیحصل  على     لي  أأنن  يیشارركك  فيیلمي  "االسلحفاةة   مهھما كانن  شيیئا
جائزةة.  إإنهھا  أأوولل  جائزةة  يیحصل  عليیهھا  االفيیلم  في  االعالم  االعربي.  أأنا  سعيیدةة  بذلك  ألنن  االجائزةة  ااعتراافف  بالمجهھودد  االذيي  

  تتجلى  في  أأنهھا     أأيیضا   لقد  تعرفت  على  مخرجاتت  قمت  بهھ.  ووأأهھھھميیة  االجائزةة ستفتح  لي  ااألبواابب  على  االعالم  االعربي.
وومخرجيین  شبابب  من  ددوولل  عربيیة  مختلفة  ووهھھھذاا  ما  يیجعلني  أأقتربب  أأكثر  من  االثقافة  االعربيیة  ووعن  االمجالل  االسيینمائي  في  

 .االعالم  االعربي
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Fehler!

 
 االمخرجة  ااأللمانيیة  من  أأصولل  فلسطيینيیة  بارريي  االقلقيیلي  أأثناء  تسلمهھا  جائزةة  االمهھر  االعربي  لمهھرجانن  ددبي  االسيینمائي

  ووكب   ااألبب  وُولدتت   مع   أأحادديیثك   خاللل   من   االهھويیة   عن   بحث   ررحلة   عن   عباررةة   وواالفيیلم   أألمانيیا   في رتت
 االفلسطيیني  وومراافقتك  لهھ  لزيیاررةة  فلسطيین.  فهھل  تعتبريین  نفسك  ااآلنن  فلسطيینيیة  أأمم  أألمانيیة  أأمم  هھھھما  معا؟

  أأتذووقق     االلغة  االعربيیة  وولم   ووال  أأتكلم   االعربيیة  جيیداا   أأنتمي  إإلى  االجيیل  االثاني  ووال  أأعرفف  االثقافة   فيیكف  أأنا   االمنفى. آآالمم
سأفهھم  أأبي؟.  بدأأتت  أأططرحح  سؤاالل  من  أأنا؟  ما  عالقتي  بقصة  وواالديي؟  هھھھل  أأنا  أألمانيیة؟  أأمم  فلسطيینيیة  أألمانيیة؟  أأمم  فلسطيینيیة  
من  االجيیل  االثاني  في  االمنفى؟  إإنهھا  أأسئلة  صعبة  جداا.  حتى  االجمهھورر  يیسألني  هھھھل  أأنت  أألمانيیة  أأمم  عربيیة؟.  عندما  كنا  

لى  إإسراائيیل  ووإإلى  فلسطيین  ووااألررددنن.  كنت  دداائما  أأشعر  أأنني  أألمانيیة  ألننى  لم  أأكن  نصورر  االفيیلم  سافرنا  إإلى  مصر٬،  إإ
 .أأفك  ررموزز  لغة  ووثقافة  عائلتي  االفلسطيینيیة  وواالناسس  االذيین  االتقيیناهھھھم

  أأكن     لم   أأكتشف  أأننى  تجاووززتت  حدوودداا   كل  مرةة   االعائلة.   ااآلخريین  أأوو  عند كانن  أأبي  يیتذمر  من  بعض  تصرفاتي  أأمامم
كأنن  أأذذهھھھب  مع  صديیقتي  االمساعدةة  لوحدنا  ددوونن  مراافقة  ااألقارربب  لشرااء  مشرووبب.  بعد  أأعرفف  من  قبل  أأنهھا  ممنوعة.  

  لكن  أأثناء  تقطيیع  ووتوضيیب     أألمانيیة  ألنني  أأحس  بالغربة  في  فلسطيین.   نفسي  أأنا نهھايیة  تصويیر  االفيیلم  قلت  في  قرااررةة
صة  عائلتي  مختلفة  االفيیلم  الحظت  تعلقي  بقصة  وواالديي  ووشعورريي  بمعاناتهھ.  فبدأأتت  أأشعر  باإلغتراابب  في  أألمانيیا  ألنن  ق

عن  االعائالتت  ااأللمانيیة  االعادديیة.  بعد  عرضض  االفيیلم  ووعبر  االنقاشاتت  االتي  تلتهھ  مع  االجمهھورر  توصلت  بقناعة  مفاددهھھھا  أأنن  
  مع     أأتقاسمهھ   شعورر   ووهھھھذاا   أأعش  في  فلسطيین  ووال  أأعرفف  فلسطيین.   من  كوني  لم   ددعائمهھا   تستمد هھھھويیتي  االفلسطيینيیة

 .االعديید  من  االفلسطيینيیيین  في  االمنفى
االفيیلم  يیعج  بأحادديیث  ووحوااررااتت  بيینك  ووبيین  أأبيیك  حولل  فلسطيین٬،  االصرااعع  االفلسطيیني  ااإلسراائيیلي٬،  االسالمم  

 في  االمنطقة.  أأيین  تتفقانن  ووأأيین  تختلفانن؟
  بسبب  جهھلي  بالوضع     بالصدمة   شعر   فلسطيین.   سؤال  حولل   أأططرحح  عليیهھ   أأبي  يیغضب  كلما   كانن   سؤاالل  صعب. إإنهھ

  االفيیلم  االسيیاسي  هھھھناكك  ووبسبب  عدمم  فهھي  للعديید  من  مظاهھھھ ر  االثقافة  االعربيیة.  أأشعر  أأنهھ  يیتجاهھھھل  كوني  لم  أأعش  هھھھناكك.
  ااإلسراائيیليیونن     يیعيیش  فيیهھا   ووااحدةة   ددوولة   االتالي:   بالحل   نؤمن   ااالثنانن   نحن   االوططنيیة.   في   مغاالتهھ   من   إلخرااجهھ جاء
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  بسوء     عوملنا   ما   كلما   أأعصابنا   نفقد   أأننا   أأيیضا   ااستنتجت   لكني   ووأأصلهھم.   دديینهھم   عن   بغض  االنظر وواالفلسطيینيیونن
 .وونضطر  للدفاعع  عن  أأنفسنا.  فعند  االنزااعاتت  تنقصنا  االدبلوماسيیة

 كيیف  كانن  رردد  فعل  وواالدكك  ووعائلتك  تجاهه  االفيیلم؟
لقد  ااعطيیت  ألبي  االنسخة  ما  قبل  االنهھائيیة  بعد  االتوضيیب  فضحك.  صوتت  أأبي  حاضر  في  االفيیلم  ووكانن  يیقومم  بذلك  ووكأنهھ  

لتعبيیر  عن  مشاعرهه  باللغة  ااأللمانيیة  مثلي  لكنهھ  نجح  في  يیلعب  ووكأنهھ  حفظ  االحوااررااتت  من  قبل.  لم  يیكن  سهھال  بالنسبة  لهھ  اا
ذذلك.  لقد  ضحك  كثيیراا  من  صوررتهھ  ووهھھھو  يیشاهھھھد  االفيیلم.  لكن  لما  ووصلنا  إإلى  أأحد  االمشاهھھھد  االتي  تعرضض  فيیهھا  لالحتيیالل  
من  أأجل  بيیع  منزلهھ  تملكهھ  االغضب.  لكن  أأثناء  عرضض  االفيیلم  في  برليین  كانن  يیستمتع  بالحديیث  مع  االجمهھورر.  ووأأعتقد  أأنهھ  

 .د  ألنن  االعديید  من  االناسس  تابعواا  قصتهھ  ووتضامنواا  معهھسعيی
  في  االبداايیة  لم  ترغب  في  االظهھورر  في     بالنسبة  ألمي  فالفيیلم  هھھھو  فصل  من  ااأللم.   أأما   اابنتهھ. ووططبعا  شعر  بالفخر  تجاهه
  فتح  االبابب٬،     لكنني  صممت  على  أأنن  تشارركك  وولو  في  االخلفيیة:   يیعالج  قصة  أأبي  ووحدهه.   ااعتقدتت  أأنن  االفيیلم االفيیلم  ألنهھا

  لكن  االبعض  أأعابواا  االتد   ووصبرهھھھا   يیسألني  االجمهھورر  عن  أأمي  ووعن  صمتهھا   عند  عرضض  االفيیلم   تنظيیف  االبيیت. خيین٬،
 .عليیهھا  صبرهھھھا  على  ررحيیل  أأبي  االذيي  تركهھا  من  أأجل  حلمهھ  في  االكفاحح  من  أأجل  فلسطيین

ددعيینا  نتحدثث  عن  االفيیلم  االوثائقي  بشكل  عامم.  هھھھل  االوثائقي  يیبلغ  االرسائل  بشكل  أأفضل  من  أأصنافف  ااألفالمم  
 ألخرىى؟اا

 
 "ملصق  لفيیلم  "االسلحفاةة  االتي  فقدتت  ددررعهھا

  االفعليیة     بالحيیاةة   يیتعلق   ااألمر   شخص  ووااقعي  ووأأنن   ووتعرفف  أأنهھ   ترىى  شخصا   االوثائقي  تتجلى  في  أأصالتهھ.   االفيیلم قوةة
  تقنيیاتت  معيینة   فالممثلونن  في  االوثائقي  ليیست  لديیهھم   االروواائيیة   لألفالمم   فخالفا   ووااقعيیة. ألددااء  أأددووااررهھھھم.    وويیحكي  قصصا

يیقومونن  بذلك  بعفويیة  كبيیرةة  تماما  كما  يیفعلونن  في  حيیاتهھم  االعادديیة.  فالحيیاةة  مسرحيیة  نؤدديي  أأددووااررنا  فيیهھا  بشكل  يیومي.  
لكن  في  االوثائقي  هھھھناكك  لحظاتت  نرفع  فيیهھا  ااألقنعة  نحدقق  في  ووجوهه  ااألشخاصص  وونخرجج  االحقيیقة  من  عيیونهھم٬،  نتعرفف  

 .ت  شفةعلى  مخاووفهھم٬،  أأحالمهھم  ددوونن  أأنن  يینبسواا  ببن
االوثائقي  قنطرةة  إلستكشافف  ااآلخر  وومشاعرهه  وومشاكلهھ.  أأثناء  االتصويیر  تصاددفك  مشاهھھھد  ووحوااررااتت  عفويیة  لن  تخطر  
ببالك  لو  أأررددتت  االكتابة  قبال.  االوثائقي  لهھ  قدررةة  إإيیصالل  قصص  ااألخريین  لكن  هھھھل  هھھھو  يیقومم  بذلك  بشكل  أأفضل  من  االفيیلم  

 .االروواائي  فأنا  ال  أأعرفف
 بشكل  خاصص  االمساهھھھمة  في  ددعم  عمليیة  االسالمم  في  االشرقق  ااألووسط؟  إإلى  أأيي  حد  يیمكن  للفن  وواالسيینما

  االفن  لهھ  االقدررةة  على   االفن  يیخترقق  االحوااجز  وويیفسح  االمجالل  أأمامم  االتفكيیر٬،  االتضامن٬،  تباددلل  االمشاعر  ووططرحح  ااالسئلة.
  على  االغوصص  في  معاناةة   االقدررةة   لهھ   االفن   االعابرةة.   االتقارريیر   أأعمق  من   بشكل   وومعالجتهھا   حكايیاتت  "ااآلخريین"   رروواايیة
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  من  االصرااعاتت  ووأأنن  يیكونن  حلقة  ووصل     أأنن  يینقدنا   أأنن  االفن  بمقدووررهه   أأعتقد   فأنا   من  كل  هھھھذاا   إإنطالقا االناسس  ووأأمالهھم.
 .بيیننا

 هھھھل  ستستمريین  في  ااالهھھھتمامم  بالنزااعع  في  االشرقق  ااألووسط  أأمم  أأنك  تهھتميین  بقضايیا  أأخرىى؟
  لكن  كمخرجة  سيینمائيیة  لن   قصة  أأبي  مرتبطة  بالنزااعع  في  االشرقق  ااألووسط  ووهھھھذاا  موضوعع  أأثر  وويیؤثر  على  حيیاتي.
أأبقى  سجيینة  موضوعع  ووااحد.  أأنا  أأهھھھتم  بقضايیا  ااإلنسانن  بشكل  عامم٬،  االمكافح  من  أأجل  تحقيیق  أأهھھھداافف  نبيیلة  في  االمجتمع.  

 .اعع  االعالمأأهھھھتم  بالمناططق  االتي  هھھھي  شاهھھھدةة  على  ماضض  جريیح  ووهھھھي  موجوددةة  في  كل  بق
أأنهھت  االمخرجة    2006في  برليین  ألبب  فلسطيیني  ووأأمم  أألمانيیة.  في  عامم    1982بارريي  االقلقيیلي:  وولدتت  عامم االمخرجة

  االجامعيیة  في  االعلومم  ااإلنسانيیة٬،  غيیر  أأنهھا  فقدتت  االرغبة  في  ااالستمراارر  في  االبحث  ااألكادديیمي٬،  لتشد  االرحالل   ددررااستهھا
عرفت  على  مجموعة  من  االشبابب  االذيین  يینجزوونن  أأفالما  ووثائقيیة.  إإلى  ااألررجنتيین  في  ررحلة  ااستكشافيیة  للبلد٬،  ووهھھھناكك  ت
 .لتبدأأ  في  ددررااسة  ااإلخرااجج  في  "ميیونيیخ"  جنوبب  أألمانيیا
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