پروژه :عکس-فیلم تو با موضوع "وطن" از یک اکتبر تا دو نوامبر
اطالعاتی درمورد فیلم
عنوان :در راه
داستان :ماالالی پوپال
صداها :ماالالی پوپال ،رها شگفت
عکسها :ماالالی پوپال ،اسما
مدت زمان ۴ :دقیقه و  ۱۰ثانیه
سال تولید۲۰۱۸:
زبان :آلمانی
آدرس https://vimeo.com/299241817?activityReferer=1 :

محتوا :فیلم "در راه" داستان خانم جوانی را میگوید که سه سال است در آلمان زندگی میکند .در گفتگو با خانم جوان
دیگری متوجه میشویم که مهاجرت سخت ماالالی از افغانستان به ایران ،ترکیه و یونان چطور بوده و چه دشواری هایی
را پشت سر گذاشته.
بعد از رسیدن این خانواده به آلمان ،دوسال در تنها یک اتاق از کمپ پناهندگان زندگی کردند تا اینکه توانستند به خانه ی
خود اسباب کشی کنند.
باالخره ماالالی میتواند در آرامش بخواند و بخوابد .او دلتنگ خواهران و دوستان خود که در افغانستان مانده اند است ،اما
نمی تواند برگردد.
تعریفات وی با همراهی عکس هایی از بین راه از محل اجرای پروژه تا خانه ی ماالالی پخش میشوند.او ما را با خود به
مکان های مختلف مثل :خیابان ها ،ایستگاه اتوبوس ومترو ،اتوبان ،محل پارک ،راه پله ،در خانه  ،اتاق ماالالی و
آشپزخانه مببرد و با هم این راه را دوباره برمی گردیم.
این فیلم با تو عکس از شهر کابل تمام میشود .عکس هایی که در روز آخر اتمام فیلم از طریق اینترنت برای ماالالی
گرفته و ارسال شده اند.
گفتگو:
رها :ماریا (نام مستعار ماالالی) تعریف کن برام چند وقته که تو اینجایی؟
ماریا:تقریبا سه سال هست که من در آلمان هستم
رها:آها! سال  ۲۰۱۵از افغانستان به آلمان آمدید؟
ماریا :بله
رها:چطور شد که شما از افغانستان به ایران و بعد به ترکیه رفتید؟
ماریا :با اتوبوس وخیلی زیاد پیاده ،مقداری هم با قطار
رها :تعدادزیادی مثل شما در راه بودند؟

ماریا :خانواده ی من به همراه یک خانواده ی دیگه که با هم به ترکیه رفتیم.
رها:چند روز در راه بودید؟
ماریا ۲ :ماه
رها :سخت بود برات؟
ماریا :نه فقط برای من ،برای خانوادم هم خیلی سخت بود
رها :در کدام کشور سختگیری بیشتر بود؟
ماریا :ایران
رها :کسی بهتون کمک کرد؟
ماریا :نه ،هیچکس
رها :و کجا خیلی خطرناک بود؟
ماریا :در ترکیه
رها :چطور از ترکیه به یونان رفتید؟
ماریا :با قایق  ،دو ساعته
رها :قایق؟!
ماریا :بله ،قایق .روی آب
رها :چند نفر توی قایق بودند؟
ماریا ۵۵ :نفر
رها :وقتی به آلمان رسیدید چطور بود؟
ماریا :هم خوب بود هم بد  ،سخت بود تنها در یک اتاق .یک توالت برای همه! همه ی ملیت ها باهم؛ کردها ،عربها،
ایرانی و افغانی ها...ما دوسال در اون کمپ ماندیم.
رها :و االن؟ االن کجا زندگی میکنید؟
ماریا :االن در منطقه ی اشپانداو ،ما یک خانه داریم با چهار اتاق ،دو توالت و یک آشپزخانه.
رها :االن اتاق مخصوص خودت را داری؟
ماریا :بله بله ،همه چیز در آرامش
رها :طبیعتا غذا پختن هم...
ماریا :بله ،اون هم همینطور.
رها :غذاهای افغانی؟
ماریا :اره ،و خوبتر اینه که من میتوانم خوب بخوانم و بخوابم.
رها :دلت برای کشورت افغانستان،دوستات ،مدرسه تنگ شده؟

ماریا :بله بله ،خیلی زیاد
رها :دلت میخواست میتونستی برگردی؟
ماریا :درحال حاضر ما نمیتوانیم به افغانستان برگردیم.
رها :اما دوست داشتی اونجا میبودی؟
ماریا :شاید  ،آره...
رها :و دلت برای چه چیزی بیشتر از همه تنگ شده؟
ماریا :سه خواهرم در افغانستان

برنامه ی "عکس-فیلم " تهیه شده در پروژه ی "وطن" از یک مارچ تا سه نوامبر  ۲۰۱۸میباشد.
این سمینار یک همکاری از انجمن پایه وانز است که روایت بنیادی جامعه میباشد.
این پروژه ترویج شده از نام زیر میباشد:
Berliner Projektfonds kulturelle Bildung
همینطور این پروژه در چهار چوب همکاری با گروه نام برده در زیر در گروه رسانه های دیجیتالی و دموکراسی تهیه
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