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كلمة ترحيب
فــي إطــار البيئــة التمكينّيــة التــي يســعى األردن إلــى خلقهــا لدعــم ُصّنــاع األفــالم، ُيقــّدم مهرجــان عّمــان الســينمائي 

الدولــي – أول فيلــم البرنامــج األكثــر مالءمــًة لهــذا الهــدف، وهــو أّيــام عّمــان لُصّنــاع األفــالم.

يعــرف العديــد منكــم البرامــج المتنّوعــة التــي طّورتهــا الهيئــة الملكّيــة األردنّيــة لألفــالم، الراعــي األساســي للمهرجــان، 
ــدؤوب  ــج الطبيعــي لســنوات مــن العمــل ال ــاع األفــالم النات ــان لُصّن ــام عّم ــه.  ُتعتبــر أّي والمؤسّســة التــي ســاهمت فــي والدت
وبنــاء الخبــرات لجمــع مواهــب مــن األردن والعالــم العربــي وتشــجيعها علــى االبتــكار  والكتابــة واإلنتــاج واإلخــراج؛ وأيًضــا 

التبــادل والتعّلــم والنمــو.

هــذا العــام، تنّظــم أّيــام عّمــان لُصّنــاع األفــالم ضمــن برنامجهــا - االفتراضــي بغالبّيتــه - نــدوات وجلســات عــرض أفــكار مشــاريع 
أفــالم ولقــاءات للعامليــن فــي مجــال صناعــة األفــالم تهــدف إلــى تحفيــز صّنــاع األفــالم الطامحيــن فــي األردن والمنطقــة. 

تتضّمــن المشــاريع المختــارة مجموعــة ُملفتــة مــن الســيناريوهات والقصــص التــي ســُتعرض عبــر منّصتــي تســويق مشــاريع 
األفــالم. باإلضافــة إلــى ذلــك، انتقينــا ثّلــة غنّيــة مــن ُصّنــاع األفــالم، الفّنانيــن، والُمنتجيــن الراغبيــن فــي االســتفادة مــن المواهــب 

الموجــودة فــي منطقتنــا ومســاعدتها علــى االزدهــار.

إلــى ذلــك، مــا يمّيــز جماهيــر اليــوم هــو تنّوعهــا العميــق علــى صعيــد العالــم، وحّتــى ضمــن حــدود الدولــة الواحــدة. كمــا ثّمــة 
تــوق لمزيــد مــن القصــص التــي ُتســاعدنا علــى الهــروب أحيانــً، أو االعتــراف بواقــع معّيــن فــي أحيــان أخــرى، وفهــم بعضنــا 

البعــض بشــكل أفضــل.

ــم  ــع مــن العال ــم بشــكل عــام، والناب ــك، يجــب االســتفادة مــن الفــرص التــي يقّدمهــا الطلــب علــى المحتــوى فــي العال كذل
ــات األخــرى فــي كّل مــكان. ــب الرواي ــى جان ــة إل ــة العربّي ــراز الرواي ــي علــى األخــّص، لضمــان إب العرب

لذا، ونتيجة شعورنا بسمو هذا الهدف وإلحاحه، تعاوّنا لتوفير جميع الموارد الممكنة لضمان إيصال أصواتكم.
ــم  ــدى إتمامهــا، وعندمــا يكــون العال ــة ل ــر المشــاريع الُمختــارة وأن ُتعــرض علــى الشاشــة الفضّي آمــل أن أشــهد علــى تطوي

جاهــزًا لمشــاهدتها.

إلــى ذلــك الحيــن، ُأثنــي علــى جهــود جميــع العامليــن فــي مختلــف مراحــل التطويــر واإلنتــاج بهــدف عــرض أفالمهــم، خاصــًة 
فــي األوقــات العصيبــة كتلــك التــي يشــهدها عالمنــا حاليــً. وفــي النهايــة، يجــب أن ُنــدرك أّن هــذه المحنــة ســتزول، فــي حيــن 

أن قصصكــم ســُتخّلد.

ريم علي
رئيسة المهرجان
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بعــد طــول انتظــار، يــرى أول مهرجــان دولــي لألفــالم العربيــة والعالميــة النــور فــي األردن تحــت مظلــة الهيئــة 
الملكيــة األردنيــة لألفــالم. هــذا وقــد بــدأت صناعــة األفــالم المحليــة األردنيــة الواعــدة والنابضــة فــي إظهــار 
ــون أردنيــون بترحيــب عالمــي بأعمالهــم  ــى التنافــس، ال ســيما بعــد أن حظــي مخرجــون موهوب مقدرتهــا عل
مثــل: »كابتــن أبــو رائــد« و»ذيــب« و»الجمعــة األخيــرة« و»لمــا ضحكــت موناليــزا« و»٣٠٠٠ ليلــة« و »إنشــاهلل اســتفدت«.

مــن ناحيــة أخــرى، لــألردن مكانــة ثابتــة ومميــزة علــى خريطــة صناعــة األفــالم العالميــة، كموقــع تصويــر لصانعــي 
األفــالم األجانــب الذيــن يختــارون المملكــة لمــا تتمتــع بــه مــن مناظــر طبيعيــة متنوعــة وإرث تراثــي غنــي يمتــزج 
بمكوناتــه الحضريــة، إضافــة إلــى إجراءاتــه المّيســرة والدعــم الحكومــي. ولطالمــا شــاهد رّواد الســينما لقطــات 
تــم تصويرهــا فــي األردن، علــى األقــل منــذ عــرض فيلــم »لورانــس العــرب« عــام ١٩٦٢.  وفــي الســنوات التــي تلــت، 
اســتمر األردن فــي توفيــر مواقــع تصويــر مذهلــة للعديــد مــن األفــالم العالميــة الحائــزة جوائــز: »انديانــا جونــس 
والحملــة األخيــرة« و»روغ وان: قصــة مــن حــرب النجــوم« و»خزانــة األلــم« و»رجــل المريــخ« و»حــرب خاصــة« و»كل 

المــال فــي العالــم« و»الهــروب مــن رقــة« و»عــالء الديــن« و»حــرب النجــوم: الحلقــة التاســعة« وغيرهــا.

مــا يفتقــر إليــه البلــد هــو فســحة تســلط الضــوء علــى المواهــب العربيــة واألردنيــة الصاعــدة، التــي تجــذب 
أعمالهــا جمهــورًا محليــً ودوليــً متزايــدًا.  مــن هنــا ُطــّورت فكــرة مهرجــان عّمــان الســينمائي الدولــي – أول 
فيلــم والــذي ســُيعقد إبتــداًء مــن يــوم ٢٣ آب )أغســطس( ٢٠٢٠ ، فــي منطقــة العبدلــي بعمــان وفــي الهيئــة 

الملكيــة األردنيــة لألفــالم، وهــو بمثابــة خطــوة رئيســية لتجــاوز هــذه الثغــرة.

وفقــً لرئيســة المهرجــان، ســمّو األميــرة ريــم علــي، فــإن الهــدف المنشــود هــو »تطويــر وتعزيــز ســينما عربيــة 
تعكــس إبــداع المنطقــة وتعالــج قضاياهــا الراهنــة.«

ــم  ــره لمختلــف المواهــب المنخرطــة فــي صناعــة األفــالم، حيــث ســيتم تكري الالفــت فــي هــذا المهرجــان تقدي
صنــاع أفــالم فــي المجــاالت التاليــة: اإلخــراج وكتابــة الســيناريو والمونتــاج والتصويــر والتمثيــل. الفئــة التنافســية 
فــي المهرجــان ُمخّصصــة لُصّنــاع األفــالم العــرب وتتضمــن أفالمــا روائيــة ووثائقيــة طويلــة وأفالمــا قصيــرة. أمــا 

الفئــة غيــر التنافســية فستشــمل األفــالم األولــى لمخرجيــن غيــر عــرب مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

باإلضافــة إلــى العــروض الســينمائية، يقــّدم مهرجــان عَمــان الســينمائي الدولــي – أول فيلــم برنامجــً 
تحفيزيــً متكامــاًل لصّنــاع األفــالم الطموحيــن فــي األردن والمنطقــة، يتضمــن نــدوات ومحاضــرات وتســويق 

للمشــاريع وورش عمــل مــع خبــراء فــي المجــال ومختصيــن فــي صناعــة الســينما. 

يهــدف مهرجــان عّمــان الســينمائي الدولــي – أول فيلــم إلــى إحــداث حــراك إبداعــي بيــن المخرجيــن 
والمشــاهير وعشــاق الســينما علــى اختالفاتهــم، مــن خــالل تقديــم أفــالم عاليــة الجــودة بغــض النظــر عــن 
عائــدات شــّباك التذاكــر. ســواًء كنتــم صّنــاع أفــالم عــرب مبتدئيــن أو محترفيــن دولييــن، ممثليــن أو نقــاد، 
ــي – أول فيلــم  ــان الســينمائي الدول عامليــن فــي المجــال أو مجــرد مشــاهدين متحمســين، مهرجــان عّم

يرحــب بكــم!

عن مهرجان عّمان السينمائي الدولي
 - أول فيلم
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مقدمة عن أّيام عّمان لصّناع األفالم
صناعــة األفــالم رحلــة يتخّللهــا التعّلــم والنمــّو،  ُيرَســم مســارها مــن خــالل عملّيــة تشــاركية تمــزج بيــن اإلبــداع 
والمهــارة والتفانــي واالجتهــاد. ُتعّبــر هــذه األوصــاف ذاتهــا عــن رحلــة الــدورة االفتتاحّيــة مــن مهرجــان عّمــان 
الســينمائي الدولــي – أّول فيلــم، والــدورة األولــى مــن فعالياتــه الُمختّصــة بمهنــة صناعــة األفــالم - أّيــام عّمــان 

لصّنــاع األفــالم.

خرجــت التحضيــرات الُمجهــدة لهــذا الحــدث الســينمائي الُمرتقــب عــن مســارها فــي شــهر آذار مــن العــام الحالــي 
نتيجــة جائحــة كوفيــد19-. إلّا أن هــذا التعّثــر حّفــز فريــق عمــل المهرجــان، الحريــص علــى عقــد دورتــه االفتتاحّيــة 
فــي ٢٠٢٠ كمــا كان مقــّررًا، وشــّجعه علــى إيجــاد وســيلة أخــرى لتقديــم المهرجــان  وذلــك بالتأقلــم مــع الظــروف 

مــة للجمهــور . الحالّيــة  دون االنتقــاص مــن روعــة وحداثــة التجربــة الُمقدَّ

بالتالــي، ســُتعرض أفــالم المهرجــان بأســلوب بديــل ومشــّوق عبــر مــا ُيعــرف بســينما الســّيارات )درايــف إن( 
فــي العبدلــي، وفــي مســرح الهيئــة الملكّيــة األردنّيــة لألفــالم فــي الهــواء الطلــق، بينمــا ســُتعقد النشــاطات 
ــاع األفــالم افتراضيــً )اوناليــن(؛ فــي حيــن قــد تمــزج بعــض الجلســات بيــن الحضــور االفتراضــي  المتعّلقــة بصّن

والفعلــي، مــع االلتــزام بشــروط الســالمة الالزمــة.

مــن ٢٤ إلــى ٢٦ آب ٢٠٢٠، ســتعمل أّيــام عّمــان لصّنــاع األفــالم مــن خــالل برنامجهــا الغنــي بــورش العمــل والنــدوات 
وجلســات عــرض مشــاريع األفــالم كمنّصــة لتســليط الضــوء علــى التحدّيــات التــي ُيواجههــا صّنــاع األفــالم 

األردنّييــن والعــرب فــي عملهــم، باإلضافــة إلــى مشــاركة مســارات وتجــارب خبــراء فــي هــذا المجــال.

إضافــة إلــى ذلــك، ســُتقّدم منصتــي عــرض مشــاريع األفــالم مجموعــة ُمنتقــاة مــن ١٠ مشــاريع قيــد التطويــر 
وأربعــة أفــالم فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج، مــن األردن والعالــم العربــي، اختيــرت مــن بيــن ٦٠ طلــب تــّم اســتقباله، 
حيــث ســيعرض صّنــاع األفــالم مشــاريعهم أمــام لجنــة تحكيــم مســتقّلة وجمهــور مــن محترفــي صناعــة األفــالم. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيحصل صّنــاع  األفــالم الُمختاريــن علــى تدريــب ُمكّثــف حــول كيفّيــة عــرض مشــاريعهم ، 

واستشــارات ُمصّممــة خصيصــً لمســاعدتهم علــى المضــي ُقدمــً فــي إنتــاج أعمالهــم.

ســُيتّوج هــذا الحــدث بإإلعــالن عــن الفائزيــن بالدعــم فــي جلســات عــرض مشــاريع األفــالم بتاريــخ ٢٦ آب ٢٠٢٠، إذ 
ســتمنح لجنــة التحكيــم الفائزيــن جوائــز نقدّيــة وعينّيــة، وذلــك بدعــم مــن شــركائنا، لمســاعدتهم علــى إنتــاج 

أفالمهــم.

ُيســعدنا الشــروع بهــذه الرحلــة المثيــرة معــً، ونحــن علــى قناعــة تاّمــة أّن أّيــام عّمــان لصّنــاع األفــالم سُتســاهم 
فــي الكشــف عــن روايــات المنطقــة االســتثنائية وتدعــم هــدف مهرجــان عّمــان الســينمائي الدولــي باالحتفــاء 

بجيــل جديــد مــن صّنــاع  األفــالم العــرب.

مع خالص االحترام،
ديمة عازر 

مديرة أّيام عّمان لصّناع  األفالم
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هادي زكاك - رئيس اللجنة 

هــادي زّكاك مخــرج ســينمائي لبنانــي نــال  جوائــز عــّدة وهــو أســتاذ-باحث فــي معهــد المســرح الســمعي 
البصــري  التصويــري والدراســات الســينمائية )IESAV( فــي جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت. أخــرج أكثــر 
مــن ٢٠ فيلمــً وثائقيــً مــن أبرزهــا:  "يــا عمــري" الحائــز علــى جائــزة لجنــة التحكيــم فــي مهرجــان مالمــو للفيلــم 
العربــي فــي الســويد عــام ٢٠١٧؛ "كمــال جنبــالط، الشــاهد والشــهادة" الحائــز علــى جائــزة الفرانكوفونّيــة ألفضــل 
وثائقــي عــام ٢٠١٦؛ "مارســيدس" الحائــز علــى جائــزة إتحــاد النقــاد الدولييــن فــي مهرجــان دبــي الســينمائي عــام 
٢٠١١؛ "درس فــي التاريــخ" الحائــز علــى الجائــزة األولــى فــي مهرجــان الفيلــم العربــي فــي روتــردام عــام ٢٠١٠؛  "الجئون 
مــدى الحيــاة" فــي عــام ٢٠٠٦. فــي ســنة ١٩٩٧، أصــدر زكاك  كتابــً عــن تاريــخ الســينما اللبنانّيــة باللغــة الفرنســّية 

تحــت عنــوان:  "الســينما اللبنانيــة، مســار ســينما نحــو المجهــول )١٩٢٩-١٩٩٦(". 

هادي



لينا شعبان  منزلي 

لينــا شــعبان منتجــة فــي Nomadis Images منــذ عــام ١٩٩٧ بعــد أن كانــت قــد تخرجــت مــن جامعــة لنــدن 
ســاوث بنــك بشــهادة فــي اللغــات الحديثــة والدراســات الدوليــة. عملــت فــي مجــال الســينما فــي تونــس 
كمنتجــة لألفــالم القصيــرة والروائيــة والوثائقيــة. ســاهمت فــي العديــد مــن األفــالم الروائيــة الحائــزة علــى 
جوائــز منهــا: »الســاتان األحمــر« و»الّدواحــة« و»جســد غريــب« وجميعهــا للمخرجــة رجــاء العمــاري، باإلضافــة إلــى 
»نحبــك هــادي« و»ولــدي« لمحمــد بــن عطيــة؛ واألفــالم الوثائقيــة مثــل: »يــا مــن عــاش« لهنــد بوجمعــة و»يلعــن 
بــو الفســفاط« و»علــى البــار« لســامي تليلــي. عملــت منــذ عــام ١٩٩٧ فــي اللجنــة التعليميــة لـــ »كتــاب الجنــوب« 
ولـــ »محتــرف الشــرق المتوســط لألفــالم« بالتعــاون مــع الهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــالم. مــن ١٩٩٢ إلــى ٢٠٠٦، 
كانــت شــعبان جــزءًا مــن اللجنــة المنظمــة أليــام قرطــاج الســينمائية، وهــي مديــرة تنفيذيــة لمهرجــان منــارات 

للســينما المتوســطية منــذ 2018. 

لينا 8
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جيهان  الطاهري  

جيهــان الطاهــري مخرجــة وكاتبــة وفنانــة بصريــة ومنتجــة مصرية-فرنســية حائــزة علــى عــدة جوائــز. هــي 
المديــر العــام لمؤسســة دعــم الوثائــق وبنــاء القــدرات »دوكــس بوكــس« فــي برليــن. فــي عــام ٢٠١٧، تمــت 
دعوتهــا لالنضمــام إلــى األكاديميــة للفنــون والعلــوم األمريكيــة )أوســكار(. باإلضافــة إلــى ذلــك، هــي مرشــدة فــي 
ــا فاســو. يشــمل عملهــا األخيــر  ــر واغــا الســينمائي فــي بوركين ــا ومختب Documentary Campus فــي ألماني

كفنانــة بصريــة معــارض فــي فرنســا وألمانيــا والنرويــج والمكســيك وبولنــدا. بــدأت طاهــري حياتهــا المهنيــة 
كمراســلة صحافيــة تغطــي شــؤون الشــرق األوســط. فــي عــام ١٩٩٠، بــدأت فــي إخــراج وإنتــاج أفــالم وثائقيــة 
لهيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )BBC( وخدمــة البــث العامــة )PBS( و)ARTE(. مــن أفالمهــا الوثائقيــة التــي نالــت جوائــز 
ــز  ــز األكبــر بجوائ عالميــة: »ناصــر« الــذي تــم عرضــه ألول مــرة فــي مهرجــان تورنتــو الدولــي للســينما وكان الفائ
ــات الطاهــري:  ــزة إيمــي »بيــت آل ســعود«. ومــن كتاب ــا الســينمائية، والوثائقــي المرشــح لجائ ــة إفريقي أكاديمي

»األرواح الســبع لياســر عرفــات« و»إســرائيل والعــرب: 50 عامــا مــن الصــراع«. 

جيهان
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مهند  البكري  

البكــري درجــة  العــام للهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــالم منــذ عــام 2019. يحمــل  البكــري هــو المديــر  مهنــد 
البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع واالثــار، وهــو منخــرط فــي مجــال الصناعــات اإلبداعيــة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــن فــي المنطقــة العربيــة. عمــل مؤخــرًا فــي جامعــة نيويــورك فــي أبــو ظبــي )2015- 2019( كمديــر للعالقــات 
الخارجيــة والشــراكات. قبــل ذلــك، كان قــد شــغل البكــري منصــب المديــر اإلداري اإلقليمــي لمؤسســة لومينــوس 
لإلعــالم فــي األردن )الكليــة األســترالية لإلعــالم( مــن 2012 إلــى 2015. والبكــري ليــس بجديــد علــى الهيئــة الملكيــة 
ــرًا لقســم بنــاء القــدرات لمــدة خمــس ســنوات )2007 – 2012( حيــث كان قــد ســاهم فــي  لألفــالم، فقــد كان مدي
تطويــر عــدد مــن البرامــج التدريبيــة المحليــة واإلقليميــة. وقــد بــدأ البكــري مســيرته المهنيــة كمديــر لتطويــر 
ــز مشــاركتهم كجــزء مــن  ــدور الشــباب الفعــال فــي المجتمــع وتعزي ــج ل برامــج ديناميكيــة مــن شــأنها التروي

مشــاريع الصنــدوق الهاشــمي للتنميــة البشــرية.  

مهند 10
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خبراء أّيام عّمان لصّناع األفالم
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ستيفانو  تيالدي
خبير ومدرب في مجال تقديم المشاريع

ولــد تيالــدي، وهــو منتــج ومخــرج ومعلــم، فــي جوهانســبرغ )جنــوب إفريقيــا( عــام ١٩٥٥. درس الهندســة المعماريــة فــي 
تورينو بإيطاليا وأسس مع شريكين شركة إنتاج األفالم Stefilm في عام ١٩٩١.  تشمل أحدث أعماله: »السلوك المثالي« 
)جائــزة الحمامــة الذهبيــة مــن دوك اليبزيــغ، جائــزة النقــاد وجائــزة األديــان لعــام ٢٠١٩(؛  »بيتــي، فــي ليبيــا« )مهرجــان لوكارنــو 
 Best  السينمائي، دوك اليبزيغ، مهرجان شيكاغو السينمائي ٢٠١٨، جائزة كورسو ساالني - مهرجان تريستيه، مهرجان
Doc Glocal - تورينــو ٢٠١٩(، »الخاســرون الرائعــون. عالــم مختلــف« )أفضــل فيلــم وثائقــي طويــل في وارســو ٢٠١٧، مهرجان 
تريســيته ٢٠١٨  ومرشــح ليتوانيــا لجوائــز األوســكار ٢٠١٩( و »صــوت غريــب مــن الســعادة« )تنويــه خــاص مــن دوك اليبريــغ ٢٠١٧، 
مهرجــان تيــرا دي ســيينا - جائــزة النقــاد، تنويــه خــاص للمونتــاج، مهرجــان برشــلونة ٢٠١٨(. وتشــمل أفالمــه األخــرى: »ملكــة 
الصمــت« )IDFA ٢٠١٤(، جائــزة القــرن الفضــي - أفضــل وثائقــي طويــل فــي مهرجــان كــراكاو ٢٠١٥، جائــزة االنــوك الذهبــي - 
مهرجان Flahertiana IDF Perm ٢٠١٥(; »شار، جزيرة ال أحد« )مهرجان برلين / قسم Forum ٢٠١٣(، »فينيلمانيا« )مهرجان 
روتــردام ٢٠١٢(، »موســتار المتحــدة« )IDFA ٢٠٠٩(. فــي عــام ٢٠٠٨ ، أخــرج تيالــدي »عالــم مــن الباســتا« و »دكتــور آيــس« )مهرجــان 

األفــالم العلميــة - ميالنــو ٢٠٠٩(. منــذ عــام ٢٠١١، يقــوم باخــراج المسلســل التلفزيوني الوثائقي 
»Food Markets - In the Belly of the City«  )20 × 52، أفضــل برنامــج تلفزيونــي دولــي US Taste Awards 2014( وأنتــج 
 يقــوم تيالــدي أيًضــا بتدريــس روايــة القصــة للفيلــم وتقديــم .)Food Makers go Global« )5 × 26 MDR / Arte« مؤخــًرا
-VR College Venice ، Durban FilmMart ، Marchè du Film Cannes ، Documen و Biennale Cinema :المشــاريع لـــ
tary Campus ، EAVE ، EDN-European Documentary Network ، ESoDoc ، La Fabrique Cinémas du Monde 
- Institut Français، Factory، Films de 3 Continents  - Produire au Sud ، Imagination ، Imagination  ،Poitiers FF 
، Maia Workshops ، Med Film Factory ، Ouaga Film Lab ، TFL-Torino Film Lab ، Scuola Holden ، ZagrebDox 
Pro ، ZELIG Film School.
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ڤيوال  شفيق
مستشارة نصوص ومرشدة للمشاريع

ڤيــوال شــفيق صانعــة أفــالم وقّيمــة وباحثــة فــي مجــال األفــالم. ألَّفــت كتــاب »الســينما العربيــة: التاريــخ والهويــة 
الثقافيــة«، ١٩٩٨/ ٢٠١٦ )مطبعــة الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة(، »الســينما المصريــة الشــعبية: النــوع االجتماعــي 
والطبقــة واألمــة«، ٢٠٠٧ )مطبعــة الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة( وهــي محــررة كتــاب »صناعــة األفــالم الوثائقيــة 
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا«، ٢٠٢٠ )مطبعــة الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة(. مشــروع كتابهــا األخيــر 
عنوانــه »تجســيد الثــورة - تمثيــل الثــورة. نظريــات ثوريــة عربيــة وثائقيــة«. قامــت بالتدريــس فــي الجامعــة األمريكيــة 
بالقاهــرة وجامعــة زيوريــخ وجامعــة هومبولــت وجامعــة لودفيــج ماكســيميليانز فــي ميونيــخ. شــغلت منصــب 
٢٠١١ و٢٠١٣، وعملــت  بيــن  إفريقيــا  األوســط وشــمال  للشــرق  الوثائقــي  الجامعــي  الحــرم  برنامــج  دراســات  رئيــس 
كمنســقة واستشــارية للعديــد مــن المهرجانــات الســينمائية الدوليــة، منهــا مهرجانــات البندقيــة وبرليــن ودبــي 
الســينمائية وأيضــً كعضــوة فــي مجلــس إدارة الصنــدوق العالمــي للســينما باإلضافــة لعــدة مهرجانــات أخــرى. 

ــورة« )٢٠١٤(. ــج - رائحــة الث ــي« )٢٠١١( و »أري ــات عل ــة، أبرزهــا »جن ــد مــن األفــالم الوثائقي أخرجــت العدي
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ناديا عليوات
مستشارة نصوص ومرشدة للمشاريع

 Screen project ناديــا عليــوات منتجــة إبداعيــة وكاتبــة ومحــررة ســيناريو أردنيــة. فــي عــام ٢٠١٥ أسســت ناديــا
وهــي شــركة إنتــاج ســينمائي وتلفزيونــي مقرهــا األردن. تركــز الشــركة علــى تطويــر األفــالم والمسلســالت العربيــة 

والمتعلقــة بالمنطقــة العربيــة لمنصــات العــرض المختلفــة.

ــذي حقــق نجاحــً  ــي »محبــس« )ســوليتير( )٢٠١٦( وال ــم اللبنان ــة الفيل ــاج وبالمشــاركة فــي كتاب ُعِرفــت عليــوات بإنت
فــي شــباك التذاكــر ببيــع أكثــر مــن ١١٠،٠٠٠ تذكــرة والفيلــم األردنــي »لّمــا ضحكــت موناليــزا« )٢٠١٢(. فيلمهــا »الحافلــة 
الصفــراء« لوينــدي بيدنــارز حاليــً فــي مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج، بينمــا يجــري تطويــر فيلــم »المحطــة« لســارة إســحاق، 
ــز ومنحــة صنــدوق األردن لدعــم األفــالم والــذي شــارك فــي  ــز مــن ضمنهــا منحــة هوبــرت بال ــز علــى ســت جوائ الحائ

ــة L'ATELIER فــي مهرجــان كان )٢٠٢٠(. ــاج المشــترك المرموق منصــة اإلنت
 

فــي عــام ٢٠١٧، أدارت عليــوات ســوق دبــي الســينمائي؛ الــذراع المختصــة باألعمــال والتجارة لمهرجان دبي الســينمائي 
الدولــي. وقــد حصلــت علــى مرتبــة أســتاذ مشــارك بعــد تدريســها كتابــة الســيناريو واإلنتــاج فــي الجامعــة األمريكيــة 

فــي دبــي مــن ٢٠١٠ إلــى ٢٠١٧.
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أحمد بجاوي
قارئ ومقّيم طلبات تقديم منصتي المشاريع الخاصة

بأيام عّمان لُصّناع األفالم

تخــرج أحمــد بجــاوي مــن معهــد باريــس للدراســات الســينمائية )IDHEC( باإلضافــة لحصولــه علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
الدراســات األمريكيــة )معهــد ســكوت فيتزجيرالــد فــي هوليــوود( وهــو يشــغل حاليــً منصــب أســتاذ االتصــال الســمعي 

البصــري والســينما بجامعــة الجزائــر ٣.

 Cinéma« ،)٢٠١٢( »Images et visages« بجاوي هو المدير الفني لمهرجان الجزائر الســينمائي الدولي، تشــمل منشــوراته
 La Guerre«  ،)٢٠١٦(  »Littérature et cinémas arabes«  ،)٢٠١٤(  »et guerre de liberation, des batailles d’images
d’Algérie dans le cinéma mondial« )٢٠١٦(، »Le cinéma à son âge d’or« )جميعهــا تــم نشــرها مــن قبــل دار نشــر 
شــهاب الجزائــر( و»الســينما وحــرب االســتقالل الجزائريــة: الثقافــة والسياســة والمجتمــع« )٢٠٢٠، دار نشــر بالغرايف مكميالن 

.NHK نيويــورك( كمــا نشــر مقالتيــن لمجلــة

كان بجــاوي قّيمــً للعديــد مــن أســابيع الســينما والمعــارض )مــن ضمنهــا »ملحمــة الســينما الجزائريــة« و »األفــالم الجزائريــة 
علــى الملصقــات«(. فــي عــام ٢٠١٥، حصــل علــى ميداليــة اليونســكو/ فيديريكــو فيلينــي لمســاهمته في ثقافة الســينما 
 FESPACO العالميــة وفــي عــام ٢٠١٩، تــم تعيينــه رئيســً للجنــة تحكيــم األفــالم الروائيــة فــي الذكــرى الخمســين لمهرجــان

الســينمائي فــي أوغادوغــو، بوركينا فاســو.
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منصتي تقديم المشاريع
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ملخص  المشروع

فــي آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان، يســتيقظ رجــل ويجــد نفســه ملقــى فــي منتصــف الطريــق فــي مدينــة 
أريحــا، وبــدون أي ذاكــرة عــن نفســه. يمشــي الرجــل إلــى أقــرب مســجد، حيــث ُتقــام صــالة العشــاء. وهنــاك 

تتفــاوت ردود أفعــال المصليــن مــا بيــن متعاطــٍف ومشــكك. 

تبدأ ذاكرة الرجل بالعودة تدريجيً، مدركً أنه ليس من هنا ولكن سببً ما دفعه للقدوم إلى أريحا.
فــي بقعــة أخــرى مــن المدينــة، تكتــب أم فــراس رســالة وداع لزوجهــا ألنهــا لــم تعــد تتحمــل ألمهــا وألمــه، 

وأســئلته التــي ال تتوقــف عــن األســباب التــي دفعــت ابنهمــا الوحيــد، فــراس، إلــى االنتحــار قبــل عــام.
ال أحــد يعــرف الســبب الحقيقــي ســوى هــذا الرجــل، هــو الوحيــد الــذي يمكنــه كشــف الحقيقــة ألم فــراس، 

لعلهــا تفهــم حجــم تضحيــة ابنهــا.

السيرة الذاتية  للمخرجة

ديمــة حمــدان مخرجــة وكاتبــة ســيناريو فلســطينية مقيمــة حاليــً فــي برليــن. أخرجــت وأنتجــت مجموعــة 
أفــالم قصيــرة فــي لنــدن وعمــان وبرليــن وتحضــر حاليــً لتصويــر أول فيلــم روائــي طويــل فــي األردن.

أمنيجيا
فلسطين / األردن

المخرجة

ديمة حمدان

المنتج/شركة  اإلنتاج

-

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

٧00،000 دوالر أمريكي

التمويل  المؤكد 

-

معلومات التواصل

ديمة حمدان
msdimahamdan@gmail.com

نوايا المخرجة

أردت فــي هــذا المشــروع أن أبحــث عــن طريقــة جديــدة لفهــم معنــى االحتــالل بعيــدًا عــن صــوره المعروفــة 
)الجنــود والدبابــات واألســالك الشــائكة والجــدار(. هــذه مســألة لــم أكــن ألفهمهــا إال بعــد أن أصبــح بإمكانــي 
الذهــاب إلــى فلســطين قبــل حوالــي عشــرة أعــوام. ولكن باإلضافــة إلى أثر االحتالل اإلســرائيلي على حياتنا 
اليوميــة، فــإن هنــاك احتــالل مــن نــوع آخــر، احتــالل ذاتي عندما نبقى رهينة معتقــدات رجعية، غير مدركين 

أننــا بذلــك نمنــح المحتــل ســوطً آخر ليضربنــا به.

جة
خر

لم
ا

قيد التطوير
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ملخص  المشروع

تــدور أحــداث الفيلــم خــالل الحــرب األهليــة الســورية وأوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة اليــوم وتــروي قصة 
ضابــط عســكري ســوري كشــف عــن ٥٥٠٠٠ صــورة للمدنييــن الذيــن أســرهم النظــام الســوري وقتلهــم. قــام 
قيصــر، الضابــط المخبــر، بتصويــر عشــرات اآلالف مــن الجثــث فــي ســجون النظــام، صــور لمدنييــن تعرضــوا 
للتعذيــب واإلعــدام دون محاكمــة. علــى الرغــم مــن الخطــر الجســيم الــذي يشــكله ذلــك علــى حيــاة عائلته، 
أخــذ قيصــر علــى عاتقــه أن يكشــف كيــف اســتمرت حكومتــه فــي إعــادة هندســة التركيبــة الســكانية مــن 
خــالل عمليــات اإلعــدام علــى نطــاق واســع. تــم تســليم الصــور إلى لجنــة التحقيق الدوليــة حتى تتمكن من 
التحقيــق فــي جرائــم الحــرب الســورية منــذ انــدالع الحــرب األهليــة فــي عــام ٢٠١١.  علــى الرغــم مــن أن قيصــر 
وعائلتــه يعيشــون حاليــً فــي الخفــاء، إال أن شــجاعته وعملــه أدى إلــى تمريــر قانــون حمايــة المدنييــن ”قيصر 
ســوريا“ لعــام ٢٠١٩ فــي الكونغــرس األمريكــي، والــذي أصبــح قانــون رســمي فــي حزيــران ٢٠٢٠.  يــروي ”قيصــر“ 
واحــدة مــن أكثــر حكايــات المخبريــن إلحاحــً اليــوم. الفيلــم، الــذي ينتقــل مــا بيــن الماضــي والحاضــر، بروايــة 
قيصــر شــخصيً، يفحــص تفاصيــل مهمتــه الُمصممــة بعنايــة، مــن تهريب الصــور من ســجون النظــام، إلى 

الفــرار مــن بــالده.

السيرة الذاتية  للمخرجة

وداد شــفاقوج، ناشــطة إنســانية وصانعة أفالم، اختارت الفيلم كأداة لنقل معتقداتها واهتماماتها حول 
المجتمــع. أخرجــت وداد فيلــم ”“ID: 000 وهــو فيلــم وثائقــي قصيــر حاصــل علــى جوائــز يتحــدث حــول اإلســاءة 
التــي يواجههــا األيتــام فــي المجتمــع األردنــي. كان للفيلــم تأثيــر كبيــر علــى القوانيــن األردنيــة، ممــا أدى إلــى 

تغييــرات فــي السياســة لحمايــة وتحســين الوضع االجتماعــي لأليتام.

فــي عــام ٢٠١٣، أخرجــت وداد فيلــم ”The Last Passenger“ وهــو فيلــم وثائقــي قصيــر عــن تهريــب الالجئين 
الســوريين. فــي عــام ٢٠١٤، تمكنــت وداد مــن تصويــر أحــد الموضوعــات األقــرب إلــى قلبهــا؛ يتنــاول فيلمهــا 
الوثائقــي ”إن كنــت تقصــد قتلــي“، الموضــوع المثيــر للجــدل حــول النســاء الالتــي يتــم تهديدهــن بجرائــم 

الشــرف ويحولــن أنفســهن طوعــً إلــى الســجن مــن أجــل الحمايــة.
فــي عــام ٢٠١٧، أخرجــت وداد فيلــم ”١٧“ وهــو فيلــم وثائقــي مدعــوم بتكليــف مــن صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر علــي بــن الحســين. يــدور الفيلــم حــول قصــة فريــق كــرة القــدم األردنــي تحــت ســن ١٧ ســنة والــذي 
يضــم تصــورًا حميمــً لشــابات يطمحــن فــي أن يصبحــن رياضيــات عظيمــات عنــد تنافــس الفريــق فــي أول 
بطولــة لــكأس العالــم ُتقــام فــي المنطقــة. تــم عــرض فيلــم ”١٧“ ألول مــرة فــي مهرجــان الجونــة فــي مصــر، 
وتــم اختيــاره للتنافــس فــي عــدة مهرجانــات منهــا مهرجــان توبينغــن الســينمائي فــي ألمانيــا، مهرجــان 
األفــالم العربيــة فــي ســان فرانسيســكو ومهرجــان قرطــاج الســينمائي فــي تونــس. كمــا تم عــرض الفيلم 
 Amazon Prime Video ســينمائيً فــي سويســرا واألردن والمغــرب، وتــم إصــداره مؤخــرًا علــى منصتــي

وشــاهد.نت.

قيصر
 األردن

المخرجة

وداد شفاقوج

المنتجون/شركة  اإلنتاج

وداد شفاقوج / روبرت 
ميلر / ايريك انجلسون

نوع  الفيلم

وثائقي  طويل

الميزانية  االجمالية 

500،000 دوالر امريكي

التمويل  المؤكد 

٧،000 دوالر

معلومات التواصل

وداد شفاقوج
widad.shafakoj@gmail.com

قيد التطوير
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مالحظات المنتجين

عندما كان ”قيصر“ مجرد فكرة، فإن هذه الفكرة، التي بدأت كمشــروع مباشــر، تطورت إلى ملحمة كاملة 
خاصة بها؛ ”قيصر“، الرجل الذي خلق حركة اســتثنائية ضد ســوريا وجرائمها.

كيــف تجــذب الجمهــور إلــى ”قيصــر“؟  بــدءًا باألساســيات: هــل قيصــر شــخصية مثيــرة لالهتمام؟ نعــم. هل 
هنــاك شــيء فريــد ومميــز حــول مــا فعلــه؟ نعــم. قــد تكــون هــذه قصــة حــرب بالنســبة للبعــض، ولكنــه 
يتجــاوز ذلــك ليخبــرك بقصــة عــن عــدد قليــل مــن العائــالت، كل منهــا ممثلــة بشــكل مختلــف فــي أجــزاء 

معينــة مــن الفيلــم ومتصلــة بشــكل جيــد مــع قيصــر.

أعتقد أن ”قيصر“ منارة لإللهام ألولئك الذين فقدوا وما زالوا يبحثون عن أحبائهم من الحرب. 
بالطبــع، تأتــي األفــالم منخفضــة الميزانيــة مع بعض القيــود، ولكن أيضً مع وجود أدوات التســويق بأســعار 

معقولة للغاية ويمكن إدارتها بســهولة، لن يكون تســويق الفيلم صعبً، فالمحتوى يبيع نفســه.

مــع تعــدد المهرجانــات المتاحــة لُصّنــاع األفــالم الوثائقية في المنطقة، ووجود وداد في المشــهد كمخرجة 
صاعــدة لألفــالم الوثائقيــة، فــإن الفيلــم لديه فرصة كبيرة في الترشــيحات والفوز والمبيعات.

نوايا المخرجة

الهــدف مــن كل فيلــم وثائقــي هــو زيــادة وعــي الجمهــور، وروايــة قصــص النــاس الذين ليــس لديهم صوت 
يصــل إلــى العالــم. مــع أخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار، يهــدف الفيلــم إلــى تســليط الضــوء علــى المأســاة التــي 
أصابــت ســوريا وشــعبها، ويرويهــا شــخص عانــى مــن ظلــم النظــام بشــكل مباشــر. ســتثير هــذه الصــورة 
المعقــدة عاطفيــً أســئلة حــول مواضيــع عالميــة مثــل األزمــات اإلنســانية والظلــم والتعاطــف مــع األشــخاص 

الذيــن يخاطــرون بحياتهــم مــن أجــل الصالــح العــام لآلخريــن.
بصفتــي صانعــة أفــالم وثائقيــة مــع خلفيــة فــي مواضيــع تتمحــور حــول حقــوق اإلنســان، فــإن اســتخدام 
وســيلتي لســرد قصــص الســوريين مــن حولــي كان ببســاطة طبيعــة ثانيــة. لقــد صنعــت عــدة أفــالم تدور 
حــول الالجئيــن الســوريين وقصصهــم ومعاناتهــم، ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت عالقتــي قويــة مــع العديد 
ً. لقــد كنــت أدرســه عــن كثــب، وعثــرت علــى ”شــريكه فــي الجريمــة“  منهــم. قيصــر يثيــر اهتمامــي شــخصي

ســامي، الــذي ســاعده علــى التخطيــط لهروبــه االســتثنائي.
مــع عــدم وجــود أفــالم وثائقيــة ســابقة عــن قيصــر، كانت حصرية الحصول عليــه وبناء عالقة ثقة معــه إنجازًا 
بالنســبة لــي. يمتلــك الفيلــم أيضــً ميــزة فــي الســوق العالمية - قصة ال تــزال ذات صلــة اليوم حيث تعيش 
عائالت الضحايا في أعقاب تسريبه لـصور ١١٠٠٠ جثة مجهولة الهوية، باإلضافة الى توقيع الرئيس األمريكي 

ترامــب علــى قانــون حمايــة المدنيين الســوري قيصــر والذي تم تفعيله في حزيــران ٢٠٢٠.
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نــوال، أم تعيــش تداعيــات مــوت زوجهــا المفاجــئ وتواجــه خطــر فقدان منزلها لصالح شــقيق زوجها رفقي 
الــذي يطالــب بميراثــه؛ جــزء مــن منزلهــا ومأواهــا الوحيد هي وابنتهــا، المنزل الذي تمكنت من شــرائه بعد 
ســنوات طويلــة مــن العمــل، مســتندًا بذلــك إلــى قانــون الميــراث الــذي يمنــح عائلــة الــزوج حصــة األســد فــي 
حــال لــم يكــن للمــرأة مولــود ذكــر. تحــاول نــوال أن تدافــع عــن حقهــا وتحافــظ علــى بيتهــا بشــتى الطــرق، 
لكــن خطــر فقــدان كل مــا تملــك يــزداد عندمــا يقــرر رفقــي رفع قضية حصــر إرث، ممــا يدفع نــوال إلى اللجوء 

للخــداع والتالعــب بالقانــون لضمان حقها. 
في مواجهة الخيارات القليلة المطروحة أمامها، تشــعر نوال بأنها محاصرة، لكنها تقرر عدم االستســالم 
والقتــال، فتّدعــي أمــام القاضــي بأنهــا حامــل، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الكذبة كان من المفتــرض أن تنقذ 
نــوال مــن التهديــدات المســتمرة، إلّا أنهــا ومــع مــرور الوقــت، تصبــح أكثر يأســً خاصة وأنها أمــام خيار صعب 
يتعارض مع دينها وتقاليدها؛ عليها أن تجد رجالً لتحمل منه وإال ستفقد كل شيء بما في ذلك ابنتها. 
ثالثــة أســابيع هــي كل مــا لديهــا لتواجــه مخاوفهــا والمجهــول والمجتمــع والمعتقــدات واألهــم قيمهــا 

اإلنســانية.

السيرة الذاتية للمخرج

أمجــد الرشــيد أحــد خريجــي برلينالــي للمواهــب. تــم ترشــيح وفــوز أفالمــه القصيــرة بجوائــز عديــدة فــي 
مهرجانــات ســينمائية عربيــة ودوليــة، بمــا في ذلك جائزة مؤسســة روبــرت بوش لألفالم عن فيلمه القصير 
األخيــر ”الببغــاء“. تــم اختيــار فيلمــه الروائــي األول ”انشــااهلل ولــد“، وهــو فــي قيــد التطويــر، فــي مهرجــان 

ســالونيك الســينمائي - كروســرودز، وســوق مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي.

انشاءاهلل ولد
 األردن

المخرج

أمجد الرشيد

المنتجون/شركة  اإلنتاج

روال الناصر واسيل أبو 
عياش/ شركة نقطة 

الخيال لألفالم و اإلنتاج 
الفني

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

$ 662،٨50

التمويل  المؤكد 

$163،000

٪٢٤.٦

معلومات التواصل

أسيل أبو عياش
aseel_abuayyash@live.com

أمجد الرشيد
alrasheed.amjad@gmail.

c o m

قيد التطوير
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نوايا المخرج

نشــأت في عائلة أغلب أفرادها من النســاء. كبرت وأنا اســتمع إلى قصصهم عن الظلم والتضحية حتى 
أصبحــت جــزءًا منهــا. ال تــزال قصصهم المحفورة في نفســي، تســتيقظ باســتمرار من خــالل قضايا مماثلة 

ُتطــرح أمامــي من نســاء أخريات.

”إنشــاهلل ولــد“ مســتوحى مــن تجربــة خالتــي ســارة، وهــي امــرأة قضــت حياتهــا مــع رجــل جعلهــا تنســى 
هويتهــا تدريجيــً حتــى أصبحــت تجهــل ذاتهــا. كرســت حياتهــا لخدمــة عائلتهــا. عندمــا اشــترت منــزالً مــن 
أموالهــا الخاصــة، أجبرهــا زوجهــا علــى نقــل صــك البيــت ليصبــح باســمه، ألنــه مــن العــار على الرجــل العيش 
فــي بيــت تملكــه امــرأة. عندمــا توفــى زوجهــا، ووفقــً للقانــون، كان مــن المفــروض أن يتــم توزيــع الميــراث 
بينهــا وبيــن إخوتــه، وهــذا ألنهــا لــم تلــد إال اإلنــاث. فــي هــذه اللحظــة، واجهتنــي الكثيــر مــن األســئلة حــول 
خيــارات خالتــي، ومــا هــي الحلــول للخــروج مــن هــذه الورطــة، وهــل مــن المنطقــي االلتــزام بقوانيــن تحكمنا 
منــذ أكثــر مــن ١٤٠٠ ســنة؟ هــذه األســئلة ألهمتنــي لروايــة قصــة فيهــا العــادات والقوانيــن الغيــر عادلــة هــي 
عبــارة عــن ممارســات طبيعيــة - قصــة عــن صــراع البقــاء والتمكيــن واألمــل، فــي مواجهــة مجتمــع ذكــوري 

يتسم بالالمســاواة.
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ــة عــام ٢٠١٧. بالرغــم مــن كــون الفيلــم ُيعتبــر مشــروعً صغيــرًا وذو ميزانيــة  ــا العمــل معــً فــي نهاي بدأن
محــدودة، إال أنــه يحمــل فــي طياتــه قضيــة حرجــة للغايــة يمكــن أن تواجــه خطابً عميقــً وجذريً حــول حقوق 

المــرأة.

قمــت بإجــراء بحــث عــن حقــوق المــرأة فــي اإلســالم؛ موضــوع يعتريــه ســوء فهــم وتشــويه كبيــر. هكــذا تــم 
انتقــاد قانــون الميــراث: لمــاذا التمييــز ضــد المــرأة؟ لمــاذا تخصيــص نصــف نصيــب الرجــل لهــا فقــط؟ أليــس 

هــذا تحيــزًا وظلمــً؟

كان ذلــك قبــل ١٤٠٠ عــام، فكيــف يكــون لدينــا قانــون مختلف يحكم الــدول، لكن عندما يتعلق األمر بقضايا 
المرأة، ليس لدينا المزيد من العمل والتفســيرات.

نحــن علــى ثقــة مــن أن لدينــا موضوعً يمكن أن يخلق نقاشــً من المحتمل أن يكون نقديً فــي الوقت الذي 
تسيطر فيه أيديولوجيات راديكالية جديدة على معتقداتنا ومجتمعاتنا وثقافتنا في العالم العربي. 

ــت  ــة أحبهــا ومــا زل ــة عــدة مــرات؛ ميزانيــة محــدودة ومخــرج ألول مــرة، وهــي تجرب ــذات التجرب لقــد مــررت ب
أســتمتع بهــا.
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”عايشــة“ راقصة عشــرينية تلجأ لجســدها لتروي الحكايا من حولها.  بذكائها وعفويتها وطموحها الذي 
ال يعرف حدودًا تحمل شــغفها في مجتمع عربي ال يرى في الجســد ســوى مرتعً إلشــباع الملذات وال يمنح 
نفســه فرصــة للتفكيــر فــي أن الجســد قــد يحمــل معنــى أكبــر مــن ذلــك. وهــذا الخــالف بالنســبة لعايشــة 

بينها وبين مجتمعها، خالف يســتحضر الكوميديا. 
فــي آخــر يــوم لوالدهــا علــى قيــد الحيــاة ترصــده عايشــة بهــدوء وهــو يتعلــم تدريجيــً كيــف ُيفلــت مــن 
جســده فــي معركــة ضــروس مــع ســرطان الرئــة. »خــروج الئــق« هــو كل مــا تريــد عائشــة أن تمنحــه لوالدهــا، 
وعليــه ال بــد لهــا مــن التعمــق فــي خفايــا الــروح والجســد ومواجهــة التحديــات فــي ســبيل تحقيق ذلــك. في 
خضــم كل ذلــك ووســط تخبــط العائلــة واالبتســامات القليلــة والدمــوع الكثيــرة قــد تكــون عايشــة خســرت 

والدهــا ولكنهــا بالتأكيــد كســبت نســخة ســماوية أبديــة منــه. 

السيرة الذاتية للمخرجة

ــاْب؛ وهــي شــركة إنتــاج وتطويــر  ــُة الُكتَّ عائشــة الشــمايلة هــي كاتبــة ومخرجــة، وشــريك مؤســس فــي َخليَّ
 Global( نصــوص تتخصــص بصناعــة المسلســالت واألفــالم األصليــة لمنصــات البــث العالميــة عبــر اإلنترنــت
Streaming Platforms(. بــدأت عائشــة حياتهــا اإلبداعيــة فــي عــام ٢٠٠٧ فــي الواليــات المتحدة األمريكية في 
مجــال الشــعر المحكــي )slam poetry( حيــث فــازت ببطــوالت عدة على مســتوى الواليات المتحدة والعالم.
اْب، فهي مســؤولة عن الرؤية اإلبداعية وخلق المحتوى  ُة الُكتَّ تقود عائشــة قســم التطوير في شــركة َخليَّ
األصلــي لــدى الشــركة. تســتعد حاليــا لتصويــر أول فيلــم قصيــر لهــا بعنــوان ” “Bethesda، أمــا فيلمهــا 
ــر  ــر األخيــرة، كمــا أنهــا تعمــل علــى تطوي الروائــي الطويــل ” “She Who Lives« فهــو فــي مرحلــة التطوي
مسلســل مــن الخيــال العلمــي والكوميديــا الســوداء بعنــوان ” “Zenith« والــذي يتنــاول التجربــة اإلنســانية 

للتهجيــر علــى المســتويات الجغرافيــة والعاطفيــة والروحانية.
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الشــرف وحصلــت  بمرتبــة  بنســلفانيا  جامعــة  مــن  عائشــة  تخرجــت 
 Film التابــع لمؤسســة Global Media Makers السياســة والفلســفة واالقتصــاد، وهــي زميلــة فــي برنامــج

Independent  فــي لــوس أنجليــس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

عايشة
 األردن

المخرجة

عائشة  الشمايلة

المنتجة/شركة  اإلنتاج

بتول إبراهيم/ خلية 
الكتاب 

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

500٫000 دينار أردني
)٧00,000 دوالر أمريكي( 

التمويل  المؤكد 

٪10

معلومات التواصل

بتول إبراهيم 
batoul@writerscell.com

قيد التطوير
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ا

جة
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لم
ا
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نوايا المخرجة

لــدي اهتمــام بمــا يســتقبله المــرء خــالل الحيــاة ومــا يقدمــه للعالــم بنــاًء علــى ذلــك. ارى مــن خــالل قراءتــي 
الشــخصية لمتطلبــات ســوق مجــاالت الترفيــه ان تلــك المتطلبــات نابعــة مــن معضــالت نفســية وروحانيــة 

وليــس شــيئً أقــل خصوصيــة مــن ذلــك.

هــذا الفيلــم مبنــى علــى فقدانــي لوالــدي ويتعامــل مــع المــوت كحــدث مرتبــط بالحب يدفعنا لالستســالم 
)التســليم(. نتناول هذا الموضوع العالمي في ســياق المنزل العربي لتســليط الضوء على عالم الوجدان 
في المنطقة العربية بالتحديد. تجسد شخصية الفيلم صورة تعددية للعروبة. نسعى إلى إزالة الحدود 
بيــن الحقيقــة والخيــال، الفكاهــة والجاذبية، األشــياء االعتيادية والمقدســة وذلك بهــدف إثارة تســاؤالت لدى 

المشــاهدات والمشــاهدين واألفراد والمجموعات العاملة في صناعة الترفيه. 

جة
خر

لم
ا

جة
نت

لم
مالحظات المنتجةا

قــدت عائشــة )كاتبة/مخرجــة( والدهــا فــي صراعــه مــع الســرطان عــام ٢٠١٨. كان مــن الصعــب فهــم واقــع 
الحيــاة الصريــح فــي بدايــة المــرض وهــو أن الحيــاة تنتهــي. كنــت بجانبهــا كصديقــة وشــريكة فــي العمــل 
خــالل هــذه التجربــة وتعلمنــا معــً ان نلــزم أنفســنا بفهم الحالة البشــرية بعمق وبكل ما تحمله مــن ويالت 
ومصائــر. كان هدفنــا األساســي فــي البدايــة هــو إيجــاد إجابــات والــذي توصلنــا لــه فــي نهايــة األمــر كان قصــة 
موجعــة للقلــب ومضحكــة للغايــة وذلــك هــو حــال البشــر. نهايــة رحلتنــا خاليــة مــن أســباب وراء مخــاوف 
اإلنســان األكبــر ويتجلــى بــدالً منهــا جمــال الحيــاة العظيــم فــي صــورة إجابــات تشــرح نفســها فــي ســكينة. 



28

ملخص المشروع

بعــد عشــرين ســنة مــن الغيــاب، يظهــر صالح فــي مزرعة والــده المتوفى من أســبوع. ُتعطل عودته عملية 
فــرز األرض المشــاع المحاذيــة للمزرعــة والتــي تعــود ملكيــة أكبــر الحصــص فيهــا لوالــده. يقــود عمليــة الفــرز 
رجــل فاســد يدعــى أبــو فــواز الــذي يحــاول انتهــاز فرصــة وفــاة أبــو صالــح وغيــاب ابنــه صالــح ليضــع يــده علــى 
أراٍض ليســت مــن حقــه. َيضطــر صالــح للمكــوث فــي المزرعــة حتــى انتهــاء عمليــة الفــرز، ولكنــه ليــس علــى 

درايــة بــأن هــذه العمليــة ســتقوده إلــى رحلــة للتصالــح مــع والــده الميــت، واألرض ونفســه.  

السيرة الذاتية للمخرج

فــراس الطيبــة هــو صانــع أفــالم/ ممثــل أردنــي، درس النحــت والفنــون الجميلــة في الجامعــة األردنيــة،، درس 
بعدهــا فــي معهــد البحــر األحمــر للفنــون الســينمائية )RSICA(. كتــب وأخــرج فــراس بعــض مــن األفــالم 
الروائيــة والوثائقيــة القصيــرة، وعّلــم اإلخــراج وإدارة الممثليــن فــي الكليــة األســترالية لإلعــالم )SAE( ألربــع 
ســنوات ونصــف، واشــترك وعمــل بأكثــر مــن موقــع فــي العديــد مــن األفــالم الطويلــة والقصيــرة المحليــة 
والعالميــة. وظهــر فــراس أيضــً فــي العديد مــن األعمال الروائية الطويلة والقصيرة والمسلســالت الدرامية 

كممثــل مــن ضمنهــا ”لمــا شــفتك“ ”وال تتركنــي“ و ”حمــى عائليــة“ و”الببغــاء“ و”كبريــت ٤٥“. 

المشاع
 األردن

المخرج

فراس الطيبة

المنتج/شركة  اإلنتاج

-

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

500،00 – ٧00،00 دينار أردني

التمويل  المؤكد 

-

معلومات التواصل

فراس الطيبة
firas.taybeh@gmail.com

قيد التطوير

رج
مخ

ال
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نوايا المخرج

بعــد العيــش لمــدة عاميــن تقريبــً في الريف في شــمال األردن، كنا مفتونين بجمال وصــدق المكان وأهله. 
وكنــا نتســاءل لمــاذا نــادرًا مــا تعالــج الســينما والدرامــا األردنيــة هــذا الجانــب مــن ثقافتنــا. نعتقــد أحيانــً أننــا 

كمدنييــن أكثــر حضــارة وفهمــً، ولكــن فــي الواقــع لدينــا الكثير لنتعلمه مــن الريف.
إنهــا قصــة تتنــاول العواطــف والمواضيــع والتحديــات العالميــة مثــل: التكيــف والتصالــح مــع الماضــي ومــع 
النفــس وعالقــة اإلنســان مــع الطبيعــة واألرض ونــدرة الميــاه والفســاد والصراعــات االقتصاديــة والزراعــة 

العضويــة والنشــاط الحراكــي األخضــر والمزيــد.

رج
مخ

ال
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ملخص  المشروع

فــي عّمــان، األردن، ناديــة )فــي األربعينيــات( متزوجــة مــن جــالل )فــي األربعينيــات( ولهمــا ثالثــة أطفــال. فــي 
محاولــة لعــالج الفــراغ والوحــدة اللذيــن تعاني منهما وفي محاولة لتخطي االنهيــار التدريجي لزواجها تلجأ 
ناديــة لمعالــج بالســر، عّلهــا تغلــب اكتئابهــا. فــي يــوم، يدخــل باســل )فــي الســابعة عشــر مــن عمــره(  وهو 
ابنهــا األكبــر فــي معركــة فــي المدرســة ويبــدو واضحــً أن لــه تصرفات مضطربة وغير طبيعيــة ولكن نادية 
تدخــل فــي حالــة مــن اإلنــكار التــام حفاظــً علــى صورتهــا أمــام »المجتمــع« ومــع تدهــور حالــة باســل العقليــة 
تكبــر حالــة اإلنــكار التــي تعيشــها ناديــة ويكبــر معهــا شــعوٌر قاتــل بالذنــب، وتدريجيــً وببــطء تفقــد ناديــة 

الســيطرة، فتدخــل فــي غيبوبــة نفســية تعكــس فيهــا ذاتهــا مــن خــالل مــرض باســل. 

السيرة الذاتية للمخرجة

تخرجــت زيــن دريعــي مــن كليــة تورونتــو لألفــالم فــي عــام ٢٠١٠. بــدأت تدريبهــا مــع المخرجــة المشــهورة آن 
مــاري جاســر علــى فيلمهــا الثانــي ”لمــا شــفتك“. أنتجــت شــركة إنتــاج جاســر Philistine Films فيلــم دريعــي 
األول ”أفــق“ والــذي كان عرضــه العالمــي األول فــي عــام ٢٠١٣ فــي مهرجــان Palm Springs Shorts fest وفــاز 
بجائــزة Best of the Fest Selects. بعــد ذلــك، بــدأت دريعــي فــي تطويــر ســيناريو فيلمهــا الروائــي الطويــل 
فــي الخــارج، حيــث تــم اختيــاره ليتــم تطويــره مــع أكاديميــة آســيا والمحيــط الهــادئ المرموقــة وبالتــوازي مــع 
ــزة  ــر ”ســالم“ لجائ ــم ترشــيح فيلمهــا األخي اختيارهــا فــي Meditalents Residence و Torino Film Lab. ت
 La Biennale di Venezia 2019 ــار الفيلــم رســميً فــي مســابقة ــم اختي ــرت بــوش للفيلــم لعــام ٢٠١٩. ت روب
ــة  ــزة أفضــل فيلــم عربــي قصيــر فــي مهرجــان الجون المرموقــة ”مســابقة شــورتات Orizzonti“ وفــاز بجائ

الســينمائي لعــام ٢٠١٩. 

حتى يتنفس البحر 
األردن / السويد 

المخرجة

زين الدريعي 

المنتجون/شركة  اإلنتاج

عالء األسعد / هيلين 
جرانكڤيست

 Nordic Film / Tabi360

Factory

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

1،046،٨٩1 دوالر أمريكي

التمويل  المؤكد 

٧،500 دوالر أمريكي

معلومات التواصل

عالء األسعد
alaa@tabi360.net

قيد التطوير
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نوايا المخرجة

أهميــة األســرة هــي بــال شــك أمــر متفــق عليــه مــن منظــور عالمــي. يأتــي هــذا الفيلــم مــن مــكان عميــق مــن 
األلــم والحقيقــة بداخلــي وهــو مســتوحى مــن قصة عائلتي ومما شــهدت عليه طوال حياتــي. يتم تطوير 
ً. على الرغم من أن هذه العائلة  هذا الفيلم مع االعتقاد بأن شــيئً شــخصيً للغاية يمكن أن يكون عالمي
تقاتل ضد مرض عقلي يســحق جوهرها بالكامل ويشــكك في وجودها كوحدة، فإن الحقيقة يمكن أن 
تحــررك أيضــً، ويمكــن أن تغيــر عواقــب هــذه الحقيقــة قيمــك األخالقيــة... يمكن أن تأتي على حســاب تدمير 

األســرة كمــا  عهدهــا أفرادها.

جة
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لم
ا
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ال

مالحظات المنتج

عندمــا اقترحــت علــّي زيــن فكــرة المشــروع، عرفــت علــى الفــور مــدى شــغفها حيــال ذلــك بســبب عالقتهــا 
الشــخصية بالمشــروع. وأعتقــد أن مثــل هــذه المشــاريع قويــة بســبب نهــج المخــرج الحقيقــي للفيلم بعد 
أن عانــى مــن هــذه المشــكلة وعايشــها. ومنــذ أن انتهينــا مــن إنتــاج فيلمهــا القصيــر ”ســالم“، تأكــدت أنها 
مخرجــة أريــد العمــل معهــا علــى مشــروعها الجديــد. زيــن لديهــا رؤيــة واضحــة ولديهــا النهــج الصحيــح مــع 

الممثليــن. زيــن مخرجة بطبيعتها.

أعتقــد أن هــذا الفيلــم فريــد مــن نوعــه فــي العالــم العربــي ويمكنــه أن ُيحــدث فرًقــً كبيــرًا عندما يتــم وضع 
هــذه الموضوعــات المحظــورة تحــت دائــرة الضــوء خاصــة القادمــة مــن بلــد مثــل األردن. بعــد تطويــر وكتابــة 
النــص، ســوف نخاطــب بعــض أســواق األفــالم بهــدف جمــع األموال لإلنتاج. مع المنتجة الســويدية المشــاركة 
هيليــن جرانكفيســت نعتقــد أن الفيلــم ســيتم تمويلــه بالكامــل مــع انضمــام منتــج مشــارك مــن فرنســا 
يمكنــه مســاعدتنا فــي تأميــن بعــض الصناديــق األوروبيــة. ســوف نتقــدم بطلــب للحصــول علــى دعــم مــن 
مؤسســة الدوحــة لألفــالم وآفــاق ومهرجــان مالمــو للفيلــم العربــي وصنــدوق األردن لدعــم األفــالم ومنصــة 

.CineGouna
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كريمــة، أمريكيــة فلســطينية، مندفعــة وعاطفيــة، تعقــد العــزم  علــى المســاعدة فــي بدء ســيرك صوفي 
متنقــل بــال حــدود عندمــا تــزور وطنهــا ألول مــرة مــع مجموعــة ســيرك دوليــة متنوعــة. 

ولكــن عندمــا يتــم إلقــاء أحــد المؤديــن فــي مجموعــة الســيرك، وهــو فلســطيني األصــل، إلــى أجــٍل غيــر 
ــدرك كريمــة أنهــا يجــب أن ُتواجــه جــروح ماضيهــا وتبحــث فــي  مســمى فــي الحجــز اإلداري اإلســرائيلي، ُت

فلســطين عــن والدهــا الــذي انقطعــت عنــه وتجــد طريقــة جديــدة لتصبــح ســيرك بــال حــدود.

السيرة الذاتية للمخرجة

ديمــة دعيبــس كاتبــة ومخرجــة تســعى جاهــدة لروايــة القصــص مــن منظــور فريــد مــن نوعــه وذو تأثيــر 
اجتماعــي. ُعــرض فيلمهــا القصيــر ”انتفــاض“  )٢٠١٤( فــي مهرجانــات عالميــة وهــي تعمل حاليــً على تطوير 
فيلمهــا الروائــي الطويــل ”الســيرك الصوفــي“ والُمســتوحى إلــى حــٍد مــا مــن ســيرتها الذاتية مع منتجتها 
وشــقيقتها شــيرين دعيبــس )”أمريــكا“، ”مــي فــي الصيــف“(. تــم اختيــار هذا المشــروع للعديد من ورشــات 
التطويــر واإلقامــات الكتابيــة بمــا فــي ذلك  ورشــة راوي لكّتاب الســيناريو، محترف الشــرق المتوســط لألفالم 

.Cinephillia Inspire Residency و

باإلضافــة إلــى ذلــك، هــي حاليــً بصــدد إنتــاج ”مــن الجبــل“ وهــو فيلــم قصيــر وإثبــات لمسلســل تلفزيونــي 
عــن ســلطان باشــا األطــرش والثــورة الســورية الكبــرى عــام ١٩٢٥مــع المخــرج فيصــل األطــرش وهــو حفيــده.

ديمــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الصحافــة مــن جامعــة إنديانــا )٢٠٠٣( فــي بلومنجتــون، إنديانــا 
وعلى درجة الماجستير الفنون السينمائية من معهد البحر األحمر للفنون السينمائية )٢٠١٢( بتخصص 

كتابــة الســيناريو والمونتاج.

السيرك الصوفي
األردن  

المخرجة

 ديمة دعيبس 

المنتجة/شركة  اإلنتاج

شيرين دعيبس
Displaced Pictures

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

500٫000 دينار أردني
 )٧05,000 دوالر أمريكي(

  

التمويل  المؤكد 

-

معلومات التواصل

ديمة دعيبس 
deemad108@gmail.com

قيد التطوير

جة
خر

لم
ا

جة
نت

لم
ا
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أســعى حاليــً للحصــول علــى تمويــل فــي مرحلــة التطويــر لتصويــر مشــهد مــن الفيلــم الطويــل والــذي 
كتبتــه ليكــون فيلــم قصيــر مســتقل وذلــك للمســاعدة فــي تمويــل وجمــع الدعــم للفيلــم، باإلضافــة إلــى 
مواصلــة تطويــر الخــط الســردي للنــص. خــالل هــذه العمليــة، سأســتمر فــي كتابة الســيناريو وتطويــره، مع 

مواصلــة بحثــي ومقابالتــي مــع فنانــي الســيرك والبحــث عــن شــركاء محتمليــن للمشــروع. جة
خر

لم
ا

جة
نت

لم
مالحظات المنتجةا

يمتلــك ”الســيرك الصوفــي“ بالفعــل كل العناصــر الالزمــة لصنــع فيلــم مؤثــر، فّنــي وفريــد مــن نوعه يمكن 
أن يصــل إلــى الجماهيــر العالميــة أوالً مــن خــالل دائــرة مهرجــان األفــالم ثــم مــن خالل عروض الســينما والبث. 

كمــا أعتقــد بــأن الفيلــم ســيعلن انطــالق صــوت جديــد مميز في الســينما الفلســطينية / األردنية.

إن مشــاهد الفيلــم التــي تــدور حــول أداء الســيرك، وهــي مشــاهد تجريبيــة وســريالية إلــى حــٍد مــا، لديهــا 
القــدرة علــى أن تكــون ســينمائية بشــكل مؤثــر للغايــة. هدفنــا تصويــر الفيلــم علــى أرض الواقع فــي األردن 

خــالل العاميــن المقبلين.
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يتنــاول الفيلــم المــوت والمشــاعر التــي تحيــط بــه والتــي قــد تختبــئ أو تتجمــد حيــن يحــاول الحــي تقديــم 
ــق يتناســب والمعاييــر االجتماعيــة واألعــراف التــي تدفــع أقــارب المتوفــي للمغــاالة واإلســراف فــي  عــزاء الئ

التجهيــز والتحضيــر لهــذه المناســبة. 
مــن خــالل المشــاهد التمثيليــة الطويلــة يحاول الفيلم أن يعكس مكنونــات األبطال، من أحمــد إلى زوجته 
ثــم عمــه وشــقيقته وكيــف تتعامــل كل شــخصية مــع المــوت ومــا يترتب عليه مــن مســؤوليات نحو الميت 

والمجتمــع. مســؤوليات قــد تكــون أضخــم مما يتحمــل أي مكلوم على وفــاة عزيز.

السيرة الذاتية للمخرج/المنتج

أحمــد اليســير خريــج جامعــة ميديلســكس بريطانيــا رتبــة شــرف أولــى في صناعــة األفــالم. أّول فيلــم روائي 
طويــل لــه كان فيلــم تجريبــي بعنــوان ”حينمــا يكــون الزمــن أنثــى“  والــذي حصــل علــى العديــد مــن الجوائز 

وترشــح ألقــدم مهرجــان خيــال علمــي فــي العالــم، مهرجــان بوســطن ألفــالم الخيــال العلمي.
عمــل أحمــد كمخــرج للعديــد مــن المسلســالت التلفزيونية التي القت نجاحا كبيرًا، أخرج ســتة مسلســالت 
مــن بينهــا مسلســل ”عصفوريــة“  والــذي يعــد أّول تجربــة ســيتكوم فــي األردن، وآخرهــا  مسلســل الدرامــا 

”ســالح بــال جريمــة“  والــذي ُيعــد مــن أوائــل أعمــال الدرامــا األردنيــة المعاصــرة.   

قــام أحمــد بإخــراج وكتابــة مسلســل ”كليــك“ مــع شــقيقته رنــا اليســير ولديهمــا روايتــان حققتــا مبيعــات 
عاليــة. كمــا وقــام أحمــد اليســير بإخــراج العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة علــى مــدار ثمانيــة ســنوات.

وإليه يرجعون
األردن  

المخرج

 أحمد اليسير 

المنتج/شركة اإلنتاج

أحمد اليسير

نوع  الفيلم

روائي طويل

الميزانية  االجمالية 

500،000 دوالر أمريكي

التمويل  المؤكد 

-

معلومات التواصل

أحمد اليسير
aialyaseer@gmail.com

قيد التطوير

رج
مخ

ال
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أجمــل مــا فــي الكــون: تناقضاتــه! بســبب الظــالم نعــرف النــور، وبســبب الســعادة نشــعر بالحــزن... وبســبب 
الحيــاة نواجــه المــوت.

هــذا المشــروع شــخصي لــي كونــي أدرك المعانــاة التــي يعيشــها أهــل المتوفــي وأعبــاء الجنــازة الماديــة. 
فأنــا شــهدت وفــاة ١٠ اشــخاص مــن عائلتــي. وكلمــا رأيــت هــذه الوفيــات كلمــا أدركت كــم أن الموت مــادي في 
عصرنــا. ولهــذا فقدنــا الروحانيــات فــي أكثــر األحــداث الروحانيــة التــي قــد يمــر بهــا الشــخص. الفيلــم تجربــة 
صادمــة سيعيشــها المشــاهد وقــد يشــعر باالختنــاق فــي نهايتهــا كونهــا تعكــس حقيقــة نحــاول دائمــً 
تجاهلهــا وهــي ماديــة الحيــاة وانعــدام الروحانيــة! وســتنعكس هــذه الحالــة فــي األماكــن التــي ســتكون 

قاتمــة والموســيقى الهادئــة ذات الطابــع التكــراري والمشــاهد المتناقضــة التــي تعيشــها الشــخصيات.

رج
مخ

ال
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تــدور أحــداث هــذا الفيلــم حــول محاولتيــن لمخرجــة فلســطينّية مــن أجــل كتابــة فيلم عن جنيــن، المدينة 
الفلســطينّية الّزراعّيــة التــي ُهّجــرت عائلتها منها بعــد حرب حزيــران ١٩٦٧.  كانت جنين غنّية بعيون الماء 
والتربــة الخصبــة التــي زرعهــا وحصدهــا أجيــال مــن الفّلاحــات والفّلاحين الفلســطينيين. وكان الجــد األكبر 
للمخرجــة، مصطفــى األحمــد، إقطاعّيــً يملــك أراٍض شاســعة فــي مــرج ابــن عامــر ويصــّدر الّصنــف األّول مــن 

البّطيــخ الجنينــي الّشــهير إلى ســوريا ولبنان.

علــى أرض الواقــع، لــم تــرَق جنيــن إلــى تلــك البلــدة الهادئة في مخّيلة الُمخرجة التي وصلت إليها بعد أكثر 
مــن ٥٠ عامــً مــن االحتــالل. اليــوم، المشــهد في جنين مشــهد ُمعســَكر تســوُده أبراج المراقبة ويُشــقُّ فيه 
جــدار الفصــل العنصــري حقــول القمــح الّذهبّيــة فــي مــرج ابــن عامــر. لــم يُعــد ينــُم بّطيــخ جنين منــذ عقود، 

وحصــاد الفالّحيــن يشــتريه ُتّجــار مــن الجانب اآلخر مــن الجدار.  

فــي بحثهــا اليائــس عــن جنيــن أُخــرى، ســكنت فيهــا عائلتهــا أمكنتهــا الّصغيــرة، ُيرشــد الُمخرجــة مــن 
تبّقــى مــن الفلســطينيين فــي المــكان. قد يتســّنى لهــا ُبمســاعدِتهم، أن تــرى جنين التي عاشــها أبوها 

وأجدادهــا.

السيرة الذاتية  للمخرجة

ســيرين حســني األحمــد كاتبــة ومترجمــة وصانعــة أفــالم. أكملــت ماجســتير الفنــون الجميلــة فــي اإلعــالم 
الوثائقــي بامتيــاز مــن جامعــة رايرســون فــي تورنتــو، كنــدا.  حــاز فيلمهــا الوثائقــي األّول »زينكــو« علــى جائزة 
الجمهــور ألفضــل فيلــم وثائقــي قصيــر مــن مهرجــان الفيلــم العربي-الفرنســي فــي ٢٠١٣.  يوّثــق الفيلــم 
التاريــخ الحضــري لمخّيــم الطالبّيــة فــي األردن منــذ نشــأته، فيســرد مــن خــالل حكايــا قاطنيــه التسلســل 
الّزمنــي لمــواد البنــاء المســتخدمة فــي عملّيــة مســتمّرة مــن بنــاء وإعــادة بنــاء ِلمســاكن الّلاجئيــن فيــه. 
تعمــل ســيرين فــي إنتــاج وترجمــة العديــد مــن األفــالم والّنصــوص مــا بيــن العربّيــة واإلنجليزّيــة، وهي عضو 
مؤّســس فــي تعاونّيــة »داللــة« للّترجمــات. حــازت ســيرين مؤّخــرًا علــى منحــة وإقامــة فنّيــة مــن »مهرجــان 
تورنتــو للفيلــم الفلســطيني« وذلــك إلنتــاج فيلــم قصيــر بعنــوان »نــص كيلــو مشــمش«. مــن خــالل إعــادة 
ســرد قّصــة مــن أّيــام مراهقــة عّمهــا األصغــر حمــّودة )محمــد( فــي عّمــان فــي ّســبعينّيات القــرن الماضــي، 
ــة البيــت الفلســطيني أينمــا كان. بنــاء البيــت  ــة فــي تشــكيل بيتوتّي ــة المون يحكــي الفيلــم عــن أهمّي

الفلســطيني وتناقــل محتوياتــه بيــن األجيــال هــي ثيمــة تســتهوي ســيرين وتدفــع أعمالهــا.

جنين مّرتين 
كندا، فلسطين، االردن  

المخرجة

سيرين حسني 

المنتجة/شركة  اإلنتاج

رلى ناصر 

نوع  الفيلم

وثائقي  طويل

الميزانية  االجمالية 

 ٨0،000 دوالر امريكي 

التمويل  المؤكد 

تم تمويل 31،000 دوالر 
أمريكي

معلومات التواصل

سيرين حسني األحمد
serene.husni@gmail.com

قيد التطوير
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فــي »جنيــن مّرتيــن«، تــروي المخرجــة قّصــة عائلــة والدهــا الُمهّجــرة من فلســطين، وُتّقــّدم شــهادة مرئّية-
مســموعة عــن صدمــة تجربــة العــودة إلــى هنــاك. يســتعير الفيلــم مــن صنــف صامــت مــن األفــالم الوثائقّيــة 
ــة حميمــة،  ــر أماكــن عائلّي نشــأ فــي عشــرينّيات القــرن الماضــي ُيدعــى ب »ســيمفونّية المدينــة« لتصوي
وشخصّيات ومشاهد مختلفة من جنين الحاضر. يسود هذا التصّور ِلجنين ُمداخالت من الفلسطينيين 
الذيــن لــم يرحلــوا، فتطغــى علــى ُمالحظات المخرجة عن الحياة اليومّية للمكان واســتيعابها الّرومانســي 

لمشهدّيته. 
أّمــا القّصــة األكبــر لالســتعمار االســتيطاني فــي المدينــة الفلســطينية الّزراعّيــة، فســيرويها الفيلــم عبــر 
شــهادات المزارعيــن الفلســطينيين الذيــن فلحــوا األرض أبــً عــن جــد واســتصلُحوها، فشــهدوا علــى 

تحّوالتهــا عبــر عقــود مــن االحتــالل العســكري الكولونيالــي.
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هــذا هــو الفيلــم الثانــي بالنســبة لــي والــذي تــدور فكرتــه عــن فنتازيــا الوطــن المنهــوب مــن خــالل الصــور 
والذكريــات. فيلمــي األول ”حبيبــي بســتناني عنــد البحــر” تجربــة خاصــة إلدراك الســؤال و الهويــة. اآلن، فــي 
»جنيــن مرتيــن«، أمشــي فــي خطــوات مخرجــة أخــرى تريد أن تكتشــف أرضها الخياليــة ، تاريخها وبيتها في 

ســياق مختلــف، صــوت جديــد وتجربــة جديــدة  .
ميزانيــة الفيلــم محــدودة وتعتمــد علــى إعطــاء الوقــت المناســب للمخــرج لمحاولــة العثــور علــى جنيــن 

الوطــن.
فيلــم شــخصي يتعيــن علــى المخرجــة العمــل مــع العديــد مــن العناصــر مــن أجــل بنــاء حوارهــا الخــاص عــن 

المناظــر الطبيعيــة والذكريات لوطنها المســلوب.
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منطقــة ســتوكهولم الكبــرى، الســويد، ٢٠٢١ )٦٥١٩ كيلومتــر مربــع(. فــي حافلــة تمــر عبــر أطــراف المدينــة، 
يظهــر أحمــد و قــد أخــذ علــى عاتقــه نشــر ثقافــة الباركــور. الحيــاة التــي تركهــا خلفــه حيــاة يقّدرهــا كثيــرا؛ 

ولكنهــا حيــاة ملؤهــا الهمــوم:  

خــان يونــس، ٢٠١٥ )٣٦٥ كيلومتــر مربــع( - أحمــد، ١٩ عامــا، عبــداهلل، ١٩، محمد، ٢٢، وجهاد ،٢٥، شــباب ينتمون 
إلــى جيــل األلفيــة، يســتمرون بصحبــة بعضهــم البعــض على الــدوام. فــي عصراإلعالم و المعلومــات، حيث 
الحيــاة فــي ســباق مــع الزمــن، يســارع هــؤالء األصحــاب للحــاق بالركــب. في الوقــت الذي تتغلب فيــه االلتزامات 
العائليــة علــى مســاع جهــاد نحــو طموحــه،  تنصــب جهــود عبــد اهلل نحو الحصــول على شــهادة جامعية و 
كســب الــرزق. وبالحيــن الــذي تتوقــف التزامــات محمــد نحــو التمرين المســتمر بســبب إصابة خطيــرة، ينعم 

أحمــد بالوصــول إلــى حلــم لطالما ســعى إلى تحقيقه. 

يعيــش اآلن أحمــد حلمــً يطمــح إليــه معظــم شــباب جيلــه فــي غــزة؛ وهــو مغــادرة القطــاع. يغــدو هدفــه 
أن ُيبقــي علــى رياضــة الحريــة مســتمرة فــي مدينتــه المطّوقــة. لكــن، فــي الوقــت ذاتــه، يعمــل أحمــد علــى 
مهمــة تتعــارض مــع هدفــه و هــي مســاعدة أصدقائــه ممن بقــوا في غزة مــن أعضاء الفريق على المغــادرة.  

السيرة الذاتية للمخرجة

عريب زعيتر هي صانعة أفالم مستقلة تعنى بالفن والهوية والقضايا االجتماعية. تم ترشيحها و فوزها 
بالعديد من المهرجانات الدولية.

عملــت زعيتــر علــى إدارة برامــج التطويــر اإلقليميــة فــي الهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــالم، كمــا وعملــت فــي 
وكالــة Associated Press  فــي نيويــورك علــى تحديــث أجهــزة اإلنتــاج والبــث فــي الوكالــة. عملــت فــي 
المتحــف الوطنــي األمريكــي التابــع لــل Smithsonian علــى إنتــاج المشــاريع الســينمائية الرئيســية فــي 

للمتحف.
كانــت عريــب عضــوًا فــي لجــان التقييــم لبعــض برامــج التطويــر األكثــر تنافســية التــي تنتمــي  للمنطقــة 

العربية.
ُتــدرّس زعيتــر تاريــخ الســينما الوثائقيــة، التعبيــر البصــري واإلنتــاج الســينمائي في العاصمة واشــنطن في 
كل مــن كليــة االتصــاالت بالجامعــة األمريكيــة وكليــة االتصــاالت بجامعــة هــوارد. كمــا و تعمــل حالًيــا علــى 
فيلمهــا الوثائقــي الطويــل األول ”يــال باركــور“، باإلضافــة إلــى فيلمهــا الروائــي القصيــر القــادم ”أمنيــة أخيــرة“.

يال باركور
االردن 

المخرجة

عريب زعيتر 

المنتجون/شركة  اإلنتاج

ريما الصعوب / بريجيد 
ماهر / باسل ماوالوي

 Tabi360/ Tiny Leaps
 Production/ Kinana

Films

نوع الفيلم

وثائقي  طويل

الميزانية االجمالية 

 221،٨46 دوالر أمريكي 

التمويل المؤكد 

61،٨00 دوالر أمريكي

معلومات التواصل

ريما الصعوب 
rima@tabi360.net

قيد التطوير

جة
خر

لم
ا

جة
نت

لم
ا



39

نوايا المخرجة

أنــا أنتمــي إلــى عالــم ذو ثقافــة ُيســاء تفســيرها، إلــى بقعــة مــن األرض محاصــرة بالمفاهيــم الخاطئــة التــي 
طالمــا حيكــت مــن حولهــا؛ إلــى مــكان حيــث الحاجــة إلــى الحــوار جوهريــة. لطالمــا صادفــت أصواتــا تنتمــي 
إلــى هــذا العالــم  قــادرة علــى صنــع التغييــر؛ فقــط إذا أتيــح لهــا أن ُتســمع. من هنــا، جاءت حاجتــي إلى عرض 

هــذه األصــوال كقصــص مرئيــة.
مــن خــالل كافــة األعمــال التــي أقــوم بتوثيقهــا، أســعى دومــا إلــى إبــراز الجانــب اإلنســاني مــن الهمــوم 
المرتبطــة بموطنــي األصلــي. و أرى أن أفضــل مــا يمثــل هــذا الجانــب اإلنســاني هــو الحــراك الــذي يقــوم بــه 
المبدعــون و المؤثــرون: الفنان،الرياضــي ومقــدم الرعايــة هــو الوجــه الفاعــل لهــذا المجتمــع. هــو مــن يطمح، 
مــن يخطــط و مــن يحقــق. و فــي هــذا المشــروع الوثائقــي بالــذات، يأتــي األمــل و الطمــوح و التخطيــط مــن 

أقــل األماكــن احتمــاالً؛ مــن غــزة. 
فــي هــذا الفيلــم، يأتــي العطــاء مــن األماكــن األقــل احتمــاالً. مــن المثيــر لالهتمــام معرفــة كيــف أن هــؤالء 
ــوا قادريــن علــى العطــاء واألداء علــى الرغــم مــن القيــود المســتمرة التــي  األصدقــاء الذيــن أتابعهــم ال زال

يعيشــونها.
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تعرفــت مؤخــًرا علــى الكاتبــة / المخرجــة عريــب زعيتــر حيــث نعمل حالًيــا أيًضا على فيلمها القصيــر ”أمنية 
أخيــرة“. أعجبــت علــى الفــور بالمفهــوم المكتــوب بشــكل جميــل ومــدى ســهولة انتقــال العواطــف مــن 

الكلمــات المكتوبة البســيطة.
ــة فــي الشــخصيات هــي شــيء أحبــه  الفكــرة وراء هــذا الفيلــم الوثائقــي، والعواطــف الحقيقيــة المنقول
حًقــا وأقــف وراءه، و مــع انــه لــم أكــن قــد مــررت بمــا مــروا بــه و ال اســتطيغ التظاهــر بمعرفــة مــدى الصعوبــات 
التــي مــروا بهــا، فقــد جعلنــي هــذا اشــعر بالمســؤولية للتأكد مــن اعطاء هــذه القصص الملهمــة الفرصة 

الســماع صوتهــا للعالــم.
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فــي أحــد أحيــاء عّمــان التــي تقطنهــا الطبقة المتوســطة الدنيا، تعيش زينب، العزبــاء في منتصف العمر، 
فــي أجــواء كئيبــة، حيــث تعمــل خّياطــة وترعــى والدهــا المســن العنيــد الــذي بــدأ يفقــد ذاكرتــه. فــي صبــاح 
أحــد األيــام، يراهــا والدهــا بالصدفــة مرتديــة فســتان زفــاف كانــت تحيكــه البنــة عمهــا؛ تســتيقظ زينــب لتجد 

والدهــا - الرجــل الــذي يعطيهــا معنــى لوجودهــا - قــد اختفى. 
اختفاء والد زينب المفاجئ يضطرها للّم شملها مع شقيقاتها الثالث المتفرقات، ليجتمعن في مكتبة 

العائلة القديمة إليجاد طريقة للعثور على والدهن؛ ولكن يجب أال تنتشــر أخبار اختفائه.

السيرة الذاتية للمخرج

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الفنــون مــن أكاديميــة نيويــورك لألفــالم في هوليــوود بكاليفورنيــا. بدأ 
زيد حياته المهنية بالعمل كمنتج ومســاعد مخرج في برامج تلفزيونية دولية، بما في ذلك العمل بضع 
ســنوات فــي إعــداد التقاريــر واالنتــاج التلفزيونــي لمجموعــة MBC مــن هوليــوود. امتــد العمــل التلفزيونــي 
لزيــد ليشــمل تطويــر محتــوى لقنــاة E! Entertainment أثنــاء تغطيــة جوائــز الجولــدن جلــوب واألوســكار 
مــن لــوس أنجليــس، باإلضافــة إلــى عملــه كمخــرج ومؤلــف فــي برامــج تلفزيــون الواقــع وبنصــوص مكتوبــة 
مثــل شــارع سمســم، وبرامــج المســابقات، واإلشــراف علــى برنامــج ســتوديو الفيلــم العربــي التابــع لشــركة 

إيمــج نيشــن أبــو ظبــي.
منــذ عــام ٢٠٠٩ كتــب زيــد وأخــرج خمســة أفــالم قصيــرة حائــزة علــى جوائــز عالميــة وحظيــت بــردود فعــل 

نقديــة إيجابيــة، 
من ضمنها »بهية ومحمود« الذي مثل األردن لجوائز األوسكار عن فئة الفيلم القصيرعام ٢٠١٢. 

بنات عبد الرحمن
األردن  

المخرج

زيد أبو حمدان

المنتجون/شركة  اإلنتاج

صبا مبارك- آية وحوش
بان إيست ميديا

نوع  الفيلم

روائي طويل

إجمالي  الميزانية  المقدرة 

53٧،٨15 دينار أردني 
)٧5٩،625 دوالر أمريكي(

ميزانية مرحلة ما بعد اإلنتاج 

111،156 دينار أردني
)15٧،000 دوالر أمريكي(  

التمويل المتكفل به 

20،000 دوالر أمريكي

معلومات التواصل

آية وحوش
aya@paneastmedia.com

ما بعد اإلنتاج

رج
مخ

ال
جة

نت
لم

ا
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نوايا المخرج

»بنــات عبــد الرحمــن« ليــس فيلمــً ُيلبــس النســاء ثوب الضحيــة، أو ُيحــّول الرجال إلى طغــاة، بل يلقي نظرة 
فاحصة على نظام قامع للمرأة، يقســو بشــدة عليها، وهو ما يعيق نضج الجنســين بصورة متشــابهة. 

عندمــا لمســت مــدى تأثيــر هــذا النظــام علــى أمــي وأمهــات أخريــات، تحمســت لكتابــة هــذه القصــة، أهــدي 
فيلــم »بنــات عبــد الرحمــن« إلــى أمــي. خففــت وســائل اإلعــالم مــن وطــأة العنــف التــي تتعــرض لــه المــرأة، 
باإلضافــة لتواطــؤ أســلوب الحيــاة مــع ذلــك العنــف، وهــي دائــرة نــادرًا مــا تجــد النســاء العربيــات مخرجً منها.

خــالل الفيلــم، ُنغّيــر مــن ســير األحــداث، ونجعــل الجانــب المضطهــد يأخــذ الخطــوة األولــى نحــو مســتقبل 
أفضــل ليعــد أرضيــة صلبــة للفتــاة البالغــة مــن العمــر ١٤ ســنة. ُتحّطــم الشــقيقات األربــع ذلــك القالــب فــي 
الفيلــم عندمــا يجــدن أنفســهن فــي موقــف يحتــم عليهــن التصــرف بعقليــة ذكوريــة، ليتقبلــن أنوثتهــن 

وهويتهــن.

رج
مخ

ال
جة

نت
لم

مالحظات المنتجةا

ُيولــد النــاس مثــل الصفحــة البيضــاء ويكونــوا متشــابهين للغايــة إلــى أن يجبرهــم العالــم الخارجــي علــى 
التماشــي مــع قوانينــه. لقــد أســرني فيلــم »بنــات عبــد الرحمــن« ألننــي اعتبــر نفســي مدافعــة عــن حــق 
اإلنســان فــي أن يكــون نفســه، كمــا أناصــر الفرديــة. ونظــرًا لكونــي منتجــة فــي هــذا الفيلــم الــذي يتمحــور 

حــول النســاء، فــإن دوري الفنــي يتطابــق مــع الحقيقــة.
أنــا امــرأة أردنيــة، لــذا فأنا نشــأت مع تلك الشــخصيات وعشــت معها. والشــخصيات التي كتبهــا زيد مألوفة 
للغايــة، فعلــى الرغــم مــن نشــأتهن فــي نفــس البيئــة، هن مختلفات للغايــة، ويعثرن علــى نقاط تميزهن 

خــالل أحــداث الفيلــم. أحــب هــذه الشــخصيات رغمــً عــن عيوبهــا أو مــا قــد يبــدو على أنها نقــاط ضعف.
خالل التصوير، ونظرًا لكوني ممثلة، ســأتعاون مع زيد بخصوص توجيه الممثالت، فهدفنا الرئيســي هو 

الحفــاظ على صــدق وأمانة هذا المشــروع. 
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ملخص الفيلم

نضــال المخــرج الســينمائي الســوري أقفــل بــاب بيتــه فــي دمشــق بعــد تحــول الثــورة الــى حــرب، ووصــل مــع 
زوجتــه وطفلتــه الــى القاهــرة.. حنينــه لبيتــه فــي دمشــق يقــوده الــى دار عــرض قديمة ومقفلة فــي القاهرة 
القديمــة... وإلــى فيديوهاتــه المنزليــة األســرية... ليصنــع منهمــا فيلمــً عــن األمــل والحنيــن… وربمــا عــن 

اليــأس...

السيرة الذاتية للمخرج

مخــرج ومهنــدس معمــاري، ُولــد فــي ســوريا عــام ١٩٦٠ وتخــرج مــن معهد جيراســيموف للســينما عــام ١٩٩٥. 
تتضمــن قائمــة أعمالــه، الفيلــم القصيــر »يــا ليــل يــا عيــن«  )١٩٩٩(، »تحــت الســقف« )٢٠٠٥(، الفيلــم الوثائقــي 
»الحجــر األســود« )٢٠٠٦(، والفيلــم الروائــي »روداج« )٢٠١٠(. تلقــت هــذه األفــالم أصــداء قويــة في المهرجانات التي 
شــاركت بهــا ومنهــا مهرجــان لوكارنو، مهرجان أبو ظبي، مهرجان مونتريــال، ومهرجان كليرمون-فيران.

بيت هناك.. سينما هنا..
سوريا، مصر

المخرج

نضال الدبس

المنتجون/شركة  اإلنتاج

مصطفى يوسف
أفالم س باالشتراك مع 

حصالة برودكشن ونضال 
الدبس

نوع  الفيلم

تسجيلي  طويل

الميزانية االجمالية التقديرية:

)بالدينار األردني وبالدوالر/

اليورو(  

12٩,٩20 دوالر أمريكي

التمويل المؤكد:

)٪ أو المبلغ الذي تم تأمينه(  

60,000 دوالر أمريكي

معلومات التواصل

مصطفى  يوسف
mostafa@seenfilms.com

ما بعد اإلنتاج

رج
مخ

ال
تج

من
ال
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نوايا المخرج

عندمــا وصلــت القاهــرة فــي البدايــة أردت أن انجــز عمــالً عــن الثــورة الســورية، ولكــن بالصدفــة أغرانــي الواقــع 
المصــري أن أصنــع فيلمــً عنــه بــدالً مــن ذلــك. شــاهدت العديد من المدن فــي العالم العربي على مــدار ال٣٠ 
سنة الماضية تنهار بها المساحات الثقافية والفني المشتركة، تغلق صاالت بديعة مثل سينما وهبي، 
تتركهــا مهجــورة. ولكــن للحظــة وجيــزة ظهر األمل في التغييــر، هذا األمــل وان كان مؤقت لم يكن وهمً، 

وكذلــك اليــأس الــذي تاله وفقــدان الحلم.
هــذا ليــس فيلمــً عــن السياســة واأليديولوجيــا، كمــا هو ليس فيلمً عن الثورة. هو فيلمــً عن قدرتنا على 
الحلــم، وخســارة هــذا الحلــم. كان هــذا االحســاس مطويــً حتــى في أصغر المشــاريع، وفي اكثر المجتمعات 
تهميشــا. نحافــظ علــى صدقنــا تجــاه أنفســنا، حيــث أنظــر اليــوم إلــى ذاتــي وقتهــا وأتعجــب كيــف كانــت 

عنــدي الجــرأة للحلم.

رج
مخ

ال
تج
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مالحظات المنتج

»بيــت هنــاك.. ســينما هنــا..« هــو فيلــم عــن رحلــة نشــطاء ثقافييــن ليحولــوا الحلــم إلــى حقيقــة، عــن الجــئ 
يحــاول أن يجــد مــالذًا فــي رحلــة جديــدة: ليســافر عبــر ذكرياتــه ويعيــد الســينما المهجــورة وبيتــه المغلــق 

للحيــاة مــرة أخــرى.

عبــر صناعــة هــذا الفيلــم، نأمــل أن نحكي هذه القصة المؤثرة للمســاحات نفســها، المســاحات المشــتركة 
في مجتمعنا والتي تجمعنا لنتخيل معا ونحلم معا: صالة الســينما وما الذي تعنيه بالنســبة للمجتمع 

ككل.
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ملخص  الفيلم

فــي عــام ٢٠١١، كشــفت نيكــول لـــرين أنهــا كانت تقوم بإعادة التأهيــل إلدمان الهيرويــن. كان والداها، الذين 
ال يأخــذان تعافيهــا علــى محمــل الجــد، أكثر قلًقا بشــأن إخفــاء إدمانها وإبراز صــورة العائلة المثالية.

تخــوض نيكــول وريــن رحلــة عالجيــة، وأجــرت خاللهــا ريــن عــدة مقابــالت مع نيكــول، و قمــن بزيارة مركــز إعادة 
تأهيــل، و شــاركن فــي عــالج »إعــادة الــوالدة« مــن خــالل جلســات تنّفــس. عندما توفي خالهما فجأة، كشــفن 
عن مسائل اجتماعية نفسية صادمة حول دور عائلتهم في الحرب األهلية ويعترفن لبعضهن البعض 

بطــرق التربيــة مــن قبــل األهل مــع نقص وخلل بالعطــاء العاطفي.
 بعد جلســة تنّفس عالجية، أُلهمت نيكول لمتابعة حلمها في أن تصبح فنانة وشــم والســفر إلى الهند 
مــن أجــل اتقانهــا هــذا الفــن. انتكســت نيكــول فــي الهنــد، وبعــد عودتهــا الــى لبنان، دخلت المستشــفى 
بســبب حالتهــا الجســدية الســيئة وثــم تــم اعتقالهــا بتهمــة حيــازة المخــدرات. كمــا قامــت الشــرطة 
بمضايقتهــا بســبب مظهرهــا وميولهــا الجنســي. بعــد ٩ ســنوات مــن التصويــر، تناقــش نيكــول آمالهــا 

فــي المســتقبل وتتــرك رســالة أخيــرة لوالديهــا.

السيرة الذاتية للمخرجة

ريــن رزوق هــي مخرجــة ومنتجــة لبنانيــة. حصلــت ريــن على درجة الماجســتير في صناعة األفــالم من جامعة 
البلمنــد )ALBA( فــي بيــروت. منــذ تخرجهــا فــي عام ٢٠١٠، عملت رين على إعالنات تجارية كبــرى وأفالم روائية 
كمســاعدة مخــرج ومديــرة وحــدة ثانيــة للعديــد مــن المخرجيــن الكبــار منهــم زيــاد دويــري، عبــد الرحمــن 
سيســاكو، جيهــان شــعيب وميــرا نايــر. تعمــل ريــن حالًيــا علــى تطويــر أول فيلــم روائــي طويــل لهــا وهــي 

فــي مرحلــة مــا بعــد إنتــاج لفيلمهــا الوثائقــي الطويــل األول »واصلة«. 

واصلة
لبنان

المخرجة

رين رزوق

المنتجة/شركة  اإلنتاج

رين رزوق

نوع  الفيلم

وثائقي   طويل

الميزانية االجمالية التقديرية:

)بالدينار األردني وبالدوالر/

اليورو(  

٨٩،000 دوالر أمريكي

التمويل المؤكد:

)٪ أو المبلغ الذي تم تأمينه(  

40،000 دوالر امريكي

معلومات التواصل

رين رزوق
reine.razzouk@gmail.com

ما بعد اإلنتاج

جة
نت

لم
ة/ا

رج
مخ

ال
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نوايا المخرجة ومالحظات اإلنتاج

نشــأت في عين الرمانة، مركز الحرب األهلية اللبنانية )١٩٧٥-١٩٩٠(، وكنت منغمًســة في عقلية االنقســام 
ــا  ــر رحلــة الشــفاء لنيكــول، أردت أن أســّلط الضــوء علــى قضاي بيــن »نحــن« و »هــم«. عندمــا بــدأت بتصوي
مجتمعــي، والجــروح العاطفيــة للحــرب وعواقــب نشــأته فــي مثــل هذا المجتمع المنقســم. ومــع ذلك، على 
مــدى ١٠ ســنوات، تطــور وتوســع دافعــي وراء الفيلــم. أدركــت أن عالقــة نيكــول بوالديهــا وإدمانهــا وصراعهــا 
مــن أجــل التعبيــر عــن الــذات يعكــس االنفصــال والغضــب الــذي يشــعر بــه العديــد مــن الشــباب اللبنانييــن 
تجاه الجيل األكبر ســنً ووالديهم. هذا الجيل اللبناني الشــاب حريص على التحرر من المعايير المحافظة 
التــي تركــز علــى الديــن والتــي تشــوه التعبيــر عــن الــذات، والجنــس، والنســوية، والحريــة السياســية. فيلــم 
»واصلــة« يلقــي نظــرة قاســية علــى صعوبــة أن تصبــح المــرأة التــي تريدهــا أن تكــون عندمــا يكــون لديــك 

القليــل مــن التوجيهــات لتحقيــق هــذه الغاية.
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ملخص  الفيلم

»اللوتــري« هــو ســيرة ذاتيــة حميمــة لعائلــة مســيحية مصريــة مــن الطبقــة المتوســطة، يحاولــون الفــوز 
بالهجــرة العشــوائية ألمريــكا المعروفــة باللوتــري. لمــدة عشــرين عام، يقــوم مرقص والــد كارولين بتقديم 
طلبــات ليتــم اختيــار عائلتــه ضمــن الهجــرة العشــوائية، ولــم يتــم اختيــاره قــط. بالرغــم مــن ذلــك يريــد مــن 
ابنه مايكل وبناته شيري وكارولين أن يستمروا في التقديم. يتعامل األبناء مع سيرة حياتهم المرتبطة 
بهــذا الموضــوع تــارة بالســخرية والضحــك وتــارة بالشــجار. ال تخلــو مناســبة أو يوم عادي مــن حديث لهم عن 
عالقتهــم بحلمهــم األبــدي الفاشــل »اللوتــري«. يلقــون باللــوم علــى حلــم والدهم فــي ترددهم حيــال اتخاذ 
بعــض القــرارات. يعتقــد مايــكل أن اللوتــري ليــس ســعيا حقيقيــا وكاف للســفر، إال أنــه يتبــع خطــى والــده 
ويقــدم عليهــا منــذ زواجــه. وتقــع شــيري تحــت ضغــط األســرة المســتمر مــن أجــل أن تتــزوج، ولكنهــا ترضــخ 
لضغــوط التقديــم فــي اللوتــري. بينمــا تحــاول كاروليــن أن تكتشــف حقيقــة مشــاعرها تجــاه حلــم والدهــا. 
تتبــع كاروليــن حيــاة عائلتهــا وحواراتهــم اليوميــة، فــي محاولــة للوصــول إلــى أقــرب صورة لهــم وعالقاتهم 

ببعضهــم وبالحلــم الــذي لــم يتحقــق طــوال ٢٠ عــام.

السيرة الذاتية  للمخرجة

كاروليــن كاتبــة وصحفيــة، تخرجــت مــن قســم اإلعالم/كليــة اآلداب فــي جامعــة طنطا. عملــت في الصحافة 
منــذ عــام ٢٠٠٨ فــي العديــد مــن وســائل اإلعــالم المصريــة واألجنبيــة، ونشــرت عــدد مــن القصــص القصيــرة 
فــي صحــف ومجــالت عربيــة تناولــت الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع. تعمــل منــذ أربعــة أعــوام - بجانــب 
عملهــا الصحفــي فــي موقــع »مــدى مصــر« - باحثــة فــي حريــة الدين والمعتقــد بالمبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية. تخصصــت فــي كتابــة وبحــث أعمــال العنــف الطائفــي ضــد األقليــات الدينيــة في مصــر، وقضايا 
العنــف ضــد المــرأة، ومشــاكل الالجئيــن فــي مصــر. ونشــرت عــدد مــن القصــص والتحقيقــات الصحفية في 
صحــف دوليــة منهــا مجلــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. شــاركت فــي عــدد مــن الــورش فــي المجــال 
الســينمائي منهــا التصويــر واإلخــراج وكتابــة الســيناريو بهــدف تطويــر مهاراتهــا مــن أجــل فيلمهــا األول 

»اللوتري«. 

اللوتري 
مصر 

المخرجة

كارولين  كامل

المنتجة/شركة  اإلنتاج

مي سعد
Seera Films

نوع  الفيلم

وثائقي   طويل

الميزانية االجمالية التقديرية:

)بالدينار األردني وبالدوالر/

اليورو(  

٩5،000 دوالر أمريكي

التمويل المؤكد:

)٪ أو المبلغ الذي تم تأمينه(  

50،000 دوالر أمريكي

معلومات التواصل

مي سعد
mai@seerafilms.org

mai.saad@see-media.org

ما بعد اإلنتاج
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نوايا المخرجة

ألكثــر مــن عشــرين عامــً، يقــدم والــدي علــى الهجــرة العشــوائية للواليــات المتحــدة األمريكيــة -المعروفــة 
باللوتــرى - وال يتــم اختيــاره. ومــن ضمــن القــرارات التــي اتخذهــا اســتعدادا للســفر كانــت تســميتنا اســماء 
اجنبيــة أنــا وإخوتــي: شــيري، كاروليــن ومايــكل. صرنــا نعيــش حيــاة قــد تبــدو مســتقرة ولكنهــا مؤقتــة، 
كل األحــالم دون اللوتــري مؤجلــة، وقــرارات حياتنــا مرهونــة بانتظــار الموافقــة التــي ال تأتــي. رغبتــي فــي قص 
حكايتنــا الســاخرة مــع اللوتــري كانــت الدافــع األول لعمــل الفيلــم، ثــم أصبحــت فــي مواجهــة حقيقيــة مــع 
مخــاوف وتســاؤالت: هــل الســفر إلــى أمريــكا هــو حلمــي أنــا وأخوتــي الشــخصي ام انــه الحلــم المــوروث مــن 

والدنــا؟ فــي الفيلــم اتابــع عائلتــي، عالقاتنــا، يومياتنــا، خالفاتنــا، وأحالمنــا المؤجلــة.
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كانــت صدمــة لــي عندمــا اكتشــفت أن أكثــر مــن مليــون عائلــة مصريــة يقومــون بالتقــدم لبرنامــج الهجــرة 
العشــوائية ألمريــكا ســنويً، ولكــن يتــم اختيــار ٥ آالف فقــط علــى أقصــى تقديــر. عائلــة كاروليــن واحــدة 
مــن هــذه العائــالت والتــي ثابــرت علــى تقديــم طلــب االختيــار كل عــام ولمــدة عشــرين عــام علــى أمــل أن 
يتحقــق الحلــم. كيــف يتعاملــون مــع هذا اإلحســاس الدائم باإلحباط والفشــل في تحقيق حلمهم؟ عندما 
شــاهدت بعــض اللقطــات التــي صورتهــا كاروليــن كتجربة ابهرتنــي قدرة عائلتها على التعامــل مع الحزن 
وخلطــه بالضحــك والســخرية. احببــت قدرتهــم على االنفتاح والحديث بمنتهي الصــدق فيما بينهم أمام 
الكاميــرا وكأنهــا ليســت هنــاك. فيلــم »اللوتــري« قصــة شــخصية ولكــن كثيرون ســيتعرفون علــى ذاتهم 

ويجــدون أنفســهم داخــل شــخصيات عائلــة كاروليــن.
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ســتمنح لجنة تحكيم مســتقلة، مكونة من ُصّناع أفالم محترفين وخبراء في صناعة الســينما، جوائز أيام عّمان لُصّناع األفالم، 
والتي يتم تقديمها لمشــاريع األفالم المختارة لمنصتي عرض مشــاريع األفالم في كل من فئتي التطوير وما بعد اإلنتاج.

ُتقــّدم الجوائــز النقديــة والعينيــة أليــام عّمــان لصّنــاع األفــالم مــن خــالل شــراكات مــع مؤسســات مرموقــة محليــة ودوليــة. ســُيقام 
إعــالن جوائــز أيــام ّعمــان لُصّنــاع األفــالم يــوم ٢٦ آب ٢٠٢٠ فــي الهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــالم.

الجوائز المخّصصة لفئة المشاريع قيد التطوير

 Slate Film Services جائــزة عينيــة بقيمــة ١٥ ألــف دوالر أميركــي لمعــدات إضــاءة وإكسســوارات كاميــرا بتقديــم مــن شــركة  •
 )Slate ــزة األردنيــة )جائ

•  جائزة عينية بقيمة ١٤ ألف دوالر لمرحلة ما بعد اإلنتاج واستخدام مرافق الكلية األسترالية لإلعالم SAE في عّمان
•  جائزة نقدية بقيمة ٧،٥٠٠ دوالر أميركي من تقديم بنك سوسيته جنرال األردن

Film Independent إقامتان لإلرشاد من المنظمة األميركية للفنون  •
•  استشارات لتطوير النص )مشروع روائي( من تقديم صندوق الحكايا )TaleBox( في األردن

•  خدمــات استشــارية مســتدامة فــي مرحلــة التطويــر لإلنتــاج المســتدام )إرشــاد / ورشــة عمــل حــول الســيناريو صديــق البيئــة، 
وضــع خطــة ألفضــل ممارســات اإلنتــاج المســتدام، ورشــة عمــل اإلنتــاج المســتدام( مــن Greener Screen فــي دبــي

الجوائز المخّصصة لفئة المشاريع في مرحلة ما بعد اإلنتاج 

•  جائــزة عينيــة بقيمــة ١٧،٥٠٠ دوالر أميركــي لخدمــات تصميــم الصــوت وإعــادة التســجيل مــن Acousmatic Film Sound فــي 
إستونيا

•  جائزة نقدية بقيمة ٧،٥٠٠ دوالر من تقديم بنك سوسيته جنرال األردن
•  جائزة عينية بقيمة ٧ أالف دوالر أميركي لخدمات تصحيح األلوان من Rum Pictures في األردن

•  مشــاركة مشــروع ســينمائي فــي منتــدى األفــالم – منصــة مــا بعــد اإلنتــاج فــي مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة بالســويد فــي 
تشــرين األول )أكتوبــر( ٢٠٢٠.

OCTOBER 8-13, 2020

10th

الجوائز

People to People Diplomacy Through Film

AFS is a partnership between the U.S. Department 
of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs 
and the USC School of Cinematic Arts. 
americanfilmshowcase.com

+962 6 5527200
+962 7 95970709
info@rum-pictures.com
195, Al Madina Almonawara 
Street, Amman-Jordan

R U M - P I C T U R E S . C O M

T H E  F I R S T  P O S T - P R O D U C T I O N  H O U S E  O F  I T S  K I N D  I N  J O R D A N

@RumPictures
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sharing our stories
with the world

www.talebox.org
contact@talebox.org

@talebox.org  @taleboxjo
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ورشات وندوات أّيام عّمان لصّناع األفالم 
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يعمــل ســايروس ڤوريــس ككاتــب ســيناريو ومحتــوى للتلفزيــون ومســؤول إنتــاج مسلســالت منــذ 
التسعينات مع شريكه وزميل الدراسة في جامعة نيويورك، إيثان ريف. كتبا معً سيناريوهات »حكايات من 
الســرداب: الفــارس الشــيطان« و«الراهــب المضــاد للرصــاص« و«روبــن هــود« مــن إخــراج ريدلي ســكوت وبطولة 
 .Dreamworks راســل كــرو )الــذي بــدأ تحــت اســم »نوتنغهام«( والفيلم التحريكــي »كونغ فو باندا« مــن إنتــاج
قامــا بتأليــف واإلشــراف علــى إنتــاج عــدة مسلســالت مثــل »بريمســتون« مــن إنتــاج فوكــس و«الســاعة الحاديــة 
عشــر« مــن إنتــاج CBS و«األســاطير« مــن إنتــاج TNT إضافــًة إلــى مسلســل شــبكة شــوتايم »الخليــة النائمــة« 
الــذي ترشــح لجوائــز إيمــي وغولــدن غلــوب. أحــدث أعمالهما المسلســل الهندي على نتفلكس »شــجر الدم« 

و»Knightfall« علــى History Channel، إذ عمــال كمنتجيــن تنفيذييــن علــى المشــروعين.  

ولــدت مارالنــا هــوب فــي إلينــوي حيــث قضــت الخمــس ســنوات األولــى مــن حياتهــا فــي كــوخ فــي منطقــة 
قرويــة مــن بنســلڤانيا بينمــا عاشــت فتــرة المراهقــة فــي مزرعــة أحصنــة فــي ميــزوري.  بعــد حصولهــا علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي فنــون المســرح مــن جامعــة إلينــوي، انتقلــت للعيــش فــي غــرب الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة. منــذ انتقــال هــوب إلــى لــوس أنجلــوس، عملــت كمســاعدة كتابة/منســقة نصــوص لمسلســالت 
 »Reaper« أعمالهــا ككاتبــة تشــمل .»Southland«مثــل »ربــات بيــوت يائســات« و»أضــواء ليلــة الجمعــة« و
و«زوجــات الجيــش« و»The Kicks« و »تشــريح غــراي« و»SKAM Austin«. لديهــا حاليــً حلقات أولى لمسلســلين 
قيــد التطويــر.  تــدرّب هــوب فــي أوقــات فراغهــا قدامــى المحاربيــن ضمــن ورشــات عمــل تعقدهــا مؤسســة 
نقابــة الكّتــاب، كمــا تحــاول تخصيــص الوقــت للتــدرّب على الرقص مــرة واحدة في األســبوع على األقــل، إضافًة 
إلى االســتمتاع بمزايا العيش في جنوب كاليفورنيا المشــمس. وهي أحد أعضاء لجنة تعليم الكتاب حيث 
نظمــت صالــون الكّتــاب التابــع لمؤسســة نقابــة الكّتــاب لثــالث ســنوات، والذي جمــع المئات من أعضــاء النقابة 

مــع أهــم مســؤولي اإلنتــاج علــى مــدى جلســات متعــددة.  

ولــدت أيتــن أميــن فــي اإلســكندرية فــي مصــر. أخرجت فيلمهــا الروائــي القصيــر األول »راجلها« فــي عــام 2016، 
والــذي ُعــِرض فــي عــدة مهرجانــات دوليــة مثــل كليرمون فيران في فرنســا وُعِرض حصريً لســنة كاملة على 
محطــة Canal Plus الفرنســية ٢٠٠٨/٢٠٠٧. فــي عــام ٢٠٠٩، أخرجــت فيلــم »ربيــع ٨٩« مــن إنتــاج المركــز القومــي 
للســينما. حــاز الفيلــم علــى جوائــز عديــدة فــي مصــر وُعــِرض فــي المهرجانــات الدولية.  اختير فيلمهــا »تحرير 
٢٠١١” في القسم غير التنافسي من مهرجان البندقية السينمائي وفاز بجائزة CICT-IFTC. كما كان الفيلم 
ــح لجائزة Cinema for Peace ألفضل فيلم  من ضمن خيارات مهرجان تورونتو الســينمائي الدولي ٢٠١١ وُرشِّ
وثائقــي فــي برليــن. فــي عــام ٢٠١٣، أخرجــت أميــن فيلمهــا الروائــي الطويــل األول »فيــال ٦٩« الفائــز بجائــزة لجنــة 
التحكيــم فــي مهرجــان أبــو ظبــي الســينمائي، كمــا أخرجــت المسلســل التلفزيونــي الناجح »ســابع جــار« في 
٢٠١٨/٢٠١٧. اختيــر فيلمهــا الروائــي الطويــل الثانــي »ســعاد« رســميٌا ضمــن مهرجــان كان ٢٠٢٠. الفيلــم كان قــد 
تلقــى الدعــم مــن المنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة وآفــاق وســيني جونــة وأيــام قرطــاج الســينمائية. تنضم 
ألميــن الكاتبتيــن والمخرجتيــن المشــاركتين هبــة يســري وناديــن خــان لتقديم حالة دراســية عن »ســابع جار« 

خالل الورشــة. 
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ورشة عمل مسؤول إنتاج المسلسالت 
)Showrunner TV(

تقــدم مؤسســة Film Independent، بالشــراكة مــع الســفارة األمريكيــة فــي عمــان، ورشــة عمــل افتراضيــة 
لمدة ثمانية أيام لكتاب المسلســالت األردنيين والعرب، بقيادة ســايروس ڤوريس )»الســاعة الحادية عشــر«، 
»الخليــة النائمــة«( ومارالنــا هــوب )»ربــات بيــوت يائســات«، »تشــريح غــراي«( مــن الواليــات المتحــدة وهمــا ذو خبــرة 
طويلــة فــي هــذا المجــال، حيــث تنضــم إليهمــا المخرجــة المصريــة أيتــن أميــن )»ســعاد«، »ســابع جــار«(. ســتزود 
ورشــة العمــل المشــاركين بفهــم عملــي لغرفــة الكتــاب ودور المســؤول االنتــاج، وتناقــش كيفيــة تطويــر 
رؤيــة ُصّنــاع المشــروع مــن خــالل العمليــة التشــاركية لغرفــة الكتــاب. مــن خــالل دراســات حالــة حــول »انجيــل 
المسلســل« )الوثائــق األساســية للمسلســل(، حلقــات أولــى رياديــة لمسلســالت، وأفضــل ممارســات تقديــم 

المشــروع، ســتزود ورشــة العمــل أيًضــا الكّتــاب المشــاركين بــاألدوات الالزمــة للتقــدم بمشــاريعهم.
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أســس مايــكل دونالدســون شــركة دونالدســون وكاليــف مــع ليســا كاليــف فــي عــام ٢٠٠٨؛ تركــز الشــركة 
علــى جميــع جوانــب الفيلم المســتقل مع تركيز خاص على ممارســات االســتخدام العــادل وقضايا التخليص 
األخــرى لألفــالم الروائيــة والوثائقيــة. فــي عــام ٢٠١٨، عملــت الشــركة علــى أكثــر مــن ٣٥٠ فيلمــً بمــا فــي ذلــك ٢٥٠ 
فيلمــً وثائقيــً، والتــي احتفــت بهــا العديــد مــن المهرجانــات.  ُعــِرض ٢٩ فيلمــً، مــن ضمنهــا ٢٠ فيلمــً وثائقيــً 
عمــل عليهــا دونالدســون وكاليــف، فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام فــي مهرجــان صندانــس الســينمائي 
الــذي تمثــل األفــالم الوثائقيــة ٧١٪ مــن األفــالم المعروضــة فيــه. كمــا ُعــِرض ١٦ فيلمــً مــن إنتــاج الشــركة فــي 
مهرجــان ســاوث بــاي ســاوث واســت فــي آذار ٢٠١٩، إضافــة إلــى ٣٩ فيلمــً، منهــا ٣١ فيلمــً وثائقيــً فــي مهرجــان 
تريبيــكا الســينمائي فــي نيســان وأّيــار ٢٠١٩. عملــت شــركة دونالدســون وكاليــف مــع عــدد مــن المرشــحين 
والفائزيــن بجوائــز األوســكار علــى عــدة أفــالم أحدثهــا: »مجانــي منفــرد« )٢٠١٩( و«إنتبــه الــى الفجــوة« )٢٠١٩( 

و«إيــكاروس« )٢٠١٨( و« :OJ صنــع فــي أمريــكا« )٢٠١٧( و«٢٠ قــدم مــن النجوميــة« )٢٠١٤(.

فــي عــام ٢٠٠٧، تفــاوض دونالدســون مــع شــركات التأميــن لوضــع سياســات متعلقــة باألخطــاء والســهو فيمــا 
يخــص المــواد المســتخدمة وفقــً لالســتخدام العــادل، وذلــك كخدمــة مجانيــة.  هــذا اإلجــراء - الــذي ال يــزال 
مســتخدمُا حتــى اآلن - جعــل التأميــن متاحــً مــن قبــل جميــع الشــركات التــي تقــدم خدمــة التأميــن علــى 
األخطــاء والســهو لصّنــاع األفــالم شــريطة أن يكــون طلــب التأميــن مصحوبــً بشــهادة مــن شــركة محامــاة 
ُمعتــرف بهــا تشــير إلــى أن المــواد الــواردة فــي الفيلــم قــد اســُتخِدمت وفقــً للنظــام األساســي وضمــن 

الســوابق القضائيــة التــي تحــدد شــروط االســتخدام العــادل.

ينضــم إلــى مايــكل دونالدســون شــركاؤه نيكــوالس ماريــل )كيــف يمكنــك تمويــل فيلمــك وإطالقــه إلــى 
العالــم) وكاتــي علــي محمــدي )تجنــب الصــراع علــى المحتــوى(.
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كيف يمكنك تمويل فيلمك وإطالقه 
إلى العالم

تجنب الصراع على المحتوى

توفــر اإلنترنــت العديــد مــن الســبل الجديــدة لتمويــل مشــاريع األفــالم. كمــا توفــر اآلن امكانيــة 
الوصــول إلــى األســواق العالميــة كمــا لــم يحــدث مــن قبــل. لقــد غيــرت هــذه الفــرص وجــه إنتــاج 

األفــالم المســتقلة وســيتم استكشــاف فــرص التمويــل والتوزيــع فــي هــذه الجلســة.

المعاييــر الدوليــة لمــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر مقبــول تتفــاوت فــي جميــع أنحــاء العالــم. تهتم 
الواليــات المتحــدة، لكونهــا واحــدة مــن أكثــر الــدول إثــارة للنــزاع فــي العالــم، بهــذه القضايــا مــن 
خــالل التأميــن. ســنتحدث عــن مــا هــو آمــن ومــا هــو غيــر آمــن مــن حيــث الحقــوق الشــخصية 

وحقــوق النشــر حــول العالــم.
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ــزة  ــر مــن ٣٠ جائ ــا. تلقــت أفالمهــا أكث ــا يقــرب مــن ٢٠ عاًم تعمــل روشــانك بهشــت ندجــاد كمنتجــة منــذ م
عالميــة، مــن ضمنهــا جائــزة الفيلــم األلمانــي الذهبيــة وجائــزة سوســنة أوروبــا. أطلقــت فــي عــام ٢٠١٢ شــركة 
األلعــاب LudInc ، بهــدف انتــاج األلعــاب المبتكــرة وذات المحتــوى. تــم ترشــيح أول ألعــاب الشــركة واســمها 
»PROFESSOR S« لجائــزة األلعــاب األوروبيــة المبتكــرة وفــازت بجائــزة ألعــاب الكمبيوتــر األلمانيــة ألفضــل لعبــة 

جــادة عــام ٢٠١٦.

تركــز شــركة إنتاجهــا الســينمائي الجديــدة IGC Films / In Good Company ، التــي تأسســت فــي عــام ٢٠١٥، 
علــى الترفيــه الذكــي وعلــى تطويــر األفــالم الطويلــة باللغــة اإلنجليزيــة واأللمانيــة والتــي تســتهدف الجمهور 
ذو الفئــة العمريــة ٤٠ عامــً وفــوق وأيضــً الفئــة العمريــة ١٢ عامً/الترفيه العائلي. تعمل روشــانك أيًضا كخبيرة 
ومستشــارة للعديــد مــن المؤسســات مثــل EAVE وأكاديميــة وســائط اإلعــالم لألطفــال. وهــي عضــو في كل 
مــن أكاديميــة الســينما األوروبيــة وأكاديميــة الســينما األلمانيــة باإلضافــة الــى كونها خريجــة وقائدة مجموعة 
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جلسة تعريفية عن اإلنتاج الدولي 
المشترك 

باإلضافــة إلــى وجــود المنتــج المحلــي، يتزايــد توجــه اإلنتــاج الســينمائي العربــي إلــى المشــاركة 
الماليــة لمنتــج أو أكثــر مــن البلــدان األخرى، لتشــكيل إنتاج مشــترك دولي من شــأنه أن يســاعد 

مشــاريعهم علــى رؤيــة النــور. 

ســتعرض هــذه الجلســة مزايــا اإلنتــاج الدولــي المشــترك وتستكشــف تفصيــالت عالقــة اإلنتــاج 
المشترك.
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مديــر اداري فــي شــركة Creative Media Solutions وعضــو نقابــة المنتجيــن فــي أمريــكا، أنتــج وشــارك فــي 
انتــاج مشــاريع عــدة فــي الســنوات األربعــة عشــر الماضيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة بمــا فــي ذلــك الفيلــم 

القــادم »األبطــال« كمنتــج تنفيــذي.

منذ عام ٢٠١٤، بدأ بســام رحلته في اإلنتاج واالستشــارات الخضراء، وفي عام ٢٠١٨ شــارك في تأســيس شــركة 
Greener screen، وهــي شــركة استشــارية تهــدف إلــى مســاعدة المؤسســات اإلنتاجيــة مــن أجــل تحقيــق 

تحــول صديــق للبيئة.

عبيــر بايزيــدي هــي مديــرة التدريــب فــي Greener Screen. تعمــل مــع ُصّنــاع األفــالم والمحتــوى والُكّتــاب 
ــة االجتماعيــة. ــا االســتدامة البيئيــة والعدال لتثقيــف ومناصــرة وعــرض قضاي

تؤمــن عبيــر بــأن اإلعــالم والصناعات الســمعية والبصرية يوفــران منصة رائعة الســتضافة المحادثات اإليجابية 
وخلــق الوعــي بقضايــا العدالــة االجتماعية واالســتدامة البيئية من خــالل المحتوى.

لــدى عبيــر أكثــر مــن ١٢ عاًمــا مــن الخبــرة المتنوعــة في مجال االســتدامة ومســؤولية الشــركات، والتي تغطي 
جميــع جوانــب العالمــات التجاريــة والتواصــل، والتدريــب وتشــغيل برامــج اســتدامة بيئيــة أوســع، والعالقــات 

العامــة والدعــوة لزيــادة الوعــي والتأثيــر علــى المنظــور.
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ورشة اإلنتاج
المستدام

ورشــة عمــل تفاعليــة لمــدة ســاعتين توفــر المعرفــة والمهــارات الالزمة إلنشــاء منتجــات بطريقة 
أكثر اســتدامة بيئًيا. الورشــة تشــمل:

• أساسيات علوم البيئة
• تأثير صناعة التلفزيون والسينما

• دراسات حالة عن اإلنتاج السنمائي
• أفضل الممارسات والموارد.
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Film Independent is the nonprofit arts organization that 
champions creative independence in visual storytelling and 
supports a community of artists who embody diversity, 
innovation and uniqueness of vision. In addition to helping 
filmmakers make their movies and build an audience for their 
projects and producing the Spirit Awards, Film Independent 
works to  diversify the film industrworks to  diversify the film industry.

In addition, Film Independent will give two awards to filmmakers
with projects in-development at the Amman Film Industry Days. 
The awards will be residencies of curated programming, 
including script consultation and project-based meetings with 
American screenwriters, producers and industry executives.

Film Independent, in partnership with the U.S. Embassy 
in Amman, is bringing together two American showrunners, 
including Cyrus Voris (Sleeper Cell, Eleventh Hour), who will
be joined by Egyptian filmmaker Ayten Amin (Souad, Seventh
Neighbor), to lead a virtual eight-day TV Showrunner workshop
for Jordanian TV writers. The virtual workshop will be part of 
thethe Amman Film Industry Days (AFID). 

U.S. EMBASSY IN AMMAN AND FILM INDEPENDENT 
PARTNERSHIP AT AMMAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Gift of the United States Government



58



59


