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الفهرس



 �
� ا�زدهــار وســط ظــروف اســتثنائية بدورتــه الثانيــة، مهرجــان لــم يســبق لــه مثيــل ·�

� الــدو�� – أول فيلــم ·�
يســتمر مهرجــان عّمــان الســينما��

، فــإن الهــدف المنشــود هــو ”تطويــر وتعزيــز ســينما  ة ريــم عــ�� المملكــة، يعــرض أفــ�م عربيــة وعالميــة. وفقــاً لرئيســة المهرجــان، ســمّو ا��مــ��

عربية تعكس إبداع المنطقة وتعالج قضاياها الراهنة“.

اء و صنــاع أفــ�م  Ëه عــ� الفيلــم ا��ول لصنــاع ا��فــ�م. تقــوم لجنــة تحكيــم دوليــة مكونــة مــن خــ� � � تركــ��
ة هــذا المهرجــان تكمــن ·� � لكــن مــ��

� كل مــن مســابقات ا��فــ�م العربيــة: ا��فــ�م الروائيــة الطويلــة وا��فــ�م الوثائقيــة 
� باختيــار الفائــز بجائــزة السوســنة الســوداء ·� �Ñمتخصصــ

ة. بينما تتنافس ا��ف�م الروائية والوثائقية الدولية ع� جائزة الجمهور. الطويلة وا��ف�م القص��

� مررنــا بهــا جميًعــا. يضــم برنامــج 
ء بالحكايــا والمشــاعر، عــ� الرغــم مــن التحديــات وبغــض النظــر عــن ا��وقــات العصيبــة الــ�� هــذا العــام مــ��

 �
� ٢٠٢٠ و٢٠٢١، و تعرض ��ول مرة ·�

الــدورة  الثانيــة للمهرجــان ٥١ فيلمــاً - أفــ�م روائيــة ووثائقية، عربية ودولية من ٢٦ دولة. تم إصدارهــا جميعاً ·�

� المنطقة والعالم، من تجارب أو�.
� بعض الحا�ت ��ول مرة ·�

ا��ردن، و·�

� فيلمــه ا��ول  �Ñته وتجاربــه بــ ، حيــث يعــرض مســ�� � �Ñمــ �Ùكمــا و يســلط قســم "ا��ول وا��حــدث" الضــوء عــ� أعمــال أحــد صنــاع ا��فــ�م المخ

� السوري القدير محمد ملص.
وا��حدث. يسعدنا أن نستضيف لهذا العام المؤلف والمخرج السينما��

 �
� دورة المهرجــان الثانيــة، اتخذنــا إجــراءات مهمــة تعكــس وعيــا ثقافيــا وبيئيــا. أو�ً، بتخصيــص زاويــة خاصــة �ســتضافة المهرجــان الســينما��

�·

� برنامــج ا��فــ�م. ثانيــاً، وضعنــا ��نفســنا 
، بعنــوان "موعــد مــع الســينما الفرنســية-العربية"، و ذلــك مــن أجــل تعزيــز التنــوع ·� �áالفرنــ � Ëالعــر�

اء" نحو إقامة مهرجان صديق للبيئة. �Ùأهدافا خ"

� الــدو�� - أول فيلــم 
ســواء كنــت صانــع أفــ�م أو ممثــ�ً أو ناقــداً أو مّطلعــاً عــ� صناعــة ا��فــ�م أو مســتهلكاً متحمســاً، مهرجــان عّمــان الســينما��

يرحب بك!

عن أيــام عّمان لُصّناع ا�فالم

٣

عــن مهرجــان عمان الســينمائي الدولي – أّول فيلم

� بمجال صناعة ا��ف�م، من ٢٤ إ� ٣٠ آب (أغسطس) ٢٠٢١.  �Ñوالمهتم � �Ñتنظم "أيام عمان لصناع ا��ف�م"، المخصصة ل��شخاص العامل

� صناعــة ا��فــ�م، 
� تركــز عــ� القضايــا الراهنــة ·� �Ñتســتضيف "أيــام عمــان لصنــاع ا��فــ�م" ورشــات عمــل ونــدوات ومحادثــات مــع مختصــ

� مستدام والتأث�� المجتمعي لصناعة ا��ف�م. 
ك والتحول إ� إنتاج سينما�� نتاج المش�� êكا�

نتــاج  êمرحلــة ا� �
� تســويق ل��فــ�م الطويلــة إمــا ·�

� دورتهــا الثانيــة، تعــرض "أيــام عمــان لصنــاع ا��فــ�م" مشــاريع أردنيــة وعربيــة عــ� منصــ��
�·

نتاج (لجميع صناع ا��ف�م العرب).  êا��ردن)  أو ما بعد ا� �
�· � �Ñوالمقيم � �Ñل��ردني)

 � �Ñــ ــن مهني ــة م ــم مكون ــة تحكي ــام لجن ــم ويســّوقون مشــاريعهم أم ــام. يشــاطر المشــاركون قصصه ــذا الع ــا ه وع ìíــار ١٣ م ــم اختي ــد ت لق
� يودون دعمها. 

سيختارون المشاريع ال��

� ٣٠ آب (أغسطس). 
� مقر الهيئة الملكية ا��ردنية ل��ف�م ·�

� ختام أيام عمان لصناع ا��ف�م، سيكون ·�
ع�ن عن الجوائز، ·� êحفل ا�



رئيسة المهرجان
��ريم ع

 كلمــــة  ترحيب

٤

ــع  ــا الرائ ــادر ثــ�ث كلمــات إ� الذهــن بينمــا يقــوم فريقن تتب
� الــدو�� – أول فيلــم، أ� وهــي: التأّمــل والتذّكــر 

بالتحضــ�� لهــذه الــدورة الثانيــة مــن مهرجــان عمــان الســينما��
وا�متنان.

ــه، ��ّن  ــا ل � نحمله
ــ�� ــا هــي الطموحــات ال ــا، وم � منطقتن

ــه ·� ــا يمّثل � وم
� معــ�� المهرجــان الســينما��

ــل ·� التأّم
سحر الشاشة الفضية يتجاوز ما توّفره لنا من متعٍة آنّية وهروٍب من الواقع. 

� منطقتنــا عــ� أنهــا مجــّرد فــن، بــل يمكــن اعتبارهــا 
� العالــم، � يُنظــر إ� الســينما ·�

عــ� غــرار أماكــن أخــرى ·�
أيًضــا شــك�ً مــن أشــكال المقاومــة. وكمــا يشــهد العديــد مــن صانعــي ا��فــ�م العــرب، قــد تســاعد الســينما 
هــا مــن  � - أو غ�� �Ñــة صانعــي ا��فــ�م الفلســطيني � حال

ــة ممارســات ا�حتــ�ل - ·� � إدان
ــال ·� عــ� ســبيل المث

ــن يفــّرون مــن أماكــن الــÙاع أو الفقــر. فا��فــ�م تحــ�ï قصــص  � يواجههــا أولئــك الذي
ــ�� أشــكال الظلــم ال

� عيش حياٍة كريمة.
� تكافح للدفاع عن حّقها ·�

النساء أو ا��طفال أو ا��قليات ال��

 �
ــف تســاهم ·� ، وكي � �Ñــ ــا ا��فــ�م، خاّصــة خــ�ل العــام ونصــٍف الماضي ــف تجمعن ــداً كي ــدرك جّي ــع ن بالطب

فيــه ومشــاطرة اللحظــات والتفاعــل بحيــث نكــون "متباعديــن جغرافيــاً ولكــن مًعــا".  التفاهــم المتبــادل وال��
لكــن فيمــا هنــاك حاجــة ماســة لصانعــي ا��فــ�م، نجدهــم عانــون هــم بالــذات مــن الضائقــة ا�قتصاديــة. لــذا 

� سنشاهدها خ�ل ا��يام القليلة المقبلة.
� عزيمة الذين صنعوا ا��ف�م ال�� ّ نح��

� أكــ�ì مــن مجــرد فعاليــة 
� الــدو�� هــذا العــام: إنــه اســتثمار ·�

� جميــع الذيــن دعمــوا هــذه ا��فــ�م وكل الذيــن وقفــوا إ� جانــب مهرجــان عمــان الســينما�� �Ñنــوّد أن نطمــ
� مجتمعاتنا.

سنوية؛ إنه استثمار ·�

اف بمهرجاننــا يوًمــا مــا كع�مــة للجــودة مــن ضمــن ا��حــداث الســينمائية الدوليــة البــارزة ا��خــرى، لمــا يقّدمــه لصانعــي ا��فــ�م ولجمهــوره ولمثابرتــه  نتمــ�� أن يتــم ا�عــ��
. � الوقت الحا��

� القيام بذلك بالرغم من محدودية إمكانياته ·�
�·

� المحــ�� ��كــ�ì مــن عقديــن مــن الزمــن. 
� الــذي كان أحــد أعمــدة المشــهد الســينما�� Ëالعــر�- �áطّياتهــا مهرجــان الفيلــم الفرن �

ســعداء ��ن دورة هــذا العــام تســتضيف ·�
ونحن اليوم نتطلع بشوٍق إ� ا�ختيارات الجادة والتنوع الكب�� الذي سيضفيه ع� مهرجاننا بإثراء محتواه.

قليمــي  êالمشــهد المحــّ�� وا� �
� وصانعــي ا��فــ�م الذيــن كان لهــم حضــور بــارز ·� �Ñوالممثلــ � �Ñالتذّكــر وا�متنــان يتماشــيان بطريقــٍة مــا. نحــزن اليــوم لفقــدان عــدٍد مــن الفنانــ

تبــة عــن الجائحــة. غــ�� أنّنــا ممتنــون لمســاهماتهم و��نهــم ذّكرونــا مــن خــ�ل أعمالهــم بمــا هــو  والعالمــي والذيــن كنــا نتوقــع أن نراهــم هنــا لــو� ا�ôثــار المؤلمــة الم��
مكانات القادرة ع� تحقيق المزيد. êأعتقد أيًضا أنهم كانوا سيفخرون بما تم تحقيقه وبوجود ا� . �õمهّم وأسا

 �
� عــ� ســاحة المهرجانــات الدوليــة لكوننــا مــن الق�ئــل الذيــن أقامــوا حدثًــا وجاهًيــا بشــكٍل عــام، باســتثناء أيــام عّمــان لصنــاع ا��فــ�م الــ��

�öالعــام المــا �
لقــد برزنــا ·�

اضيا، وباستثناء استحالة استقبال الضيوف من الخارج. تّم عقدها اف��

� فــازت بجوائــز أنهــا اســتطاعت أن تصــل إ� الجمهــور ا��وســع. كمــا حصــدت 
� مهرجــان الــدورة ا�فتتاحيــة أو تلــك الــ��

� شــاركت ·�
لقــد أثبتــت العديــد مــن ا��فــ�م الــ��

� المهرجانات الدولية فيما بعد.
� تم دعمها تقديرا ·�

العديد من المشاريع ال��

رشــادات الحكوميــة للحفــاظ عــ� الســ�مة العامــة، نســتقبل ضيوًفــا مــن الخــارج وســيتمّكن الجمهــور مــن مشــاهدة أفــ�ٍم مغايــرة غــ��  êدورة هــذا العــام ومــع اتبــاع ا� �
�·

� الهــواء الطلــق عــ� غــرار العــام 
� مــدرج ·�

� ســينما الســيارات و·�
� أماكــن مختلفــة: ·�

. ســتكون العــروض ·� � نأمــل أن تثبــت نجاحهــا عــ� المســتوى الــدو��
تجاريــة والــ��

� بفضلهــا ســيتمّكن 
� إربــد والســلط ووادي رم. يمكننــا إضافــة "مــكان" آخــر عــ�Ë منّصــة "إســتكانة" والــ��

� عمــان، عــ�وة عــ� عــروض ·�
� دور الســينما ·�

، وأيضــا ·� �
�öالمــا

� جميع أنحاء المملكة من مشاهدة بعض أف�م المهرجان.
هواة السينما ·�

ب باتجاه تحقيق شكل من أشكال "الحياة الطبيعية" مجدداً. ع� العموم، يمكننا القول إنه بفضل سحر اللقاحات المتوفرة، نق��
ة لجعــل  ء لــو لــم نتحــّد لحمايــة كوكبنــا. والجديــد هــذا العــام أننــا نقــوم بخطــوات صغــ�� �

ìõ بأنــه � يمكــن تحقيــق أّي Ëا�متنــان: لقــد قادنــا إ� وعــي أكــ� �
ومــن هنــا يــأ��

مهرجاننا أك�ì "م�ئمة للبيئة".

� الســنوات والعقــود الســابقة، أدركنــا جميًعــا القــدرة عــ� ا�لتقــاء شــخصًيا 
فيمــا كانــت تعتــ�Ë الفعاليــات - مثــل مهرجانــات ا��فــ�م أو التجمعــات الثقافيــة -  أمــًرا بديهيــا ·�

للنقاش وتبادل ا��فكار والتواصل حول ا��ف�م.

� أننا سنستمتع بهذا الحدث حيث سنلتقي ع� مدى تسعة أيام ل�حتفال بالفن السابع.
بعد أن افتقدنا مثل هذه اللقاءات بشدة، �شك ·�

مرة أخرى، تربطنا الثقافة ولهذا نحن أيًضا ممتنون.





مديرة المهرجان
�
ندى دوما��

يحتفــل مهرجاننــا اليــوم بعامــه ا��ول. نشــأ مــن حــب الســينما وُولــد وســط تحديــاٍت غــ�� مســبوقة ومــا زال ينمــو 

ــده أن ينضــج دون أن يفقــد  ة ونري ــ�� ــه طموحــاٍت كب ــّن ل ــون ا��فضــل ��بنائهــم، نُك ــاء" يتمّن ويزدهــر. وكأّي "آب

ه ع� المحتوى. � ديناميكية شبابه وترك��
 

ــ�ل  ــن خ ــارده م ــذي نط ــوء ال ــوداء. الض ــنة الس ــف السوس ــوء خل ــرى الض ــام، ن ــذا الع ــدورة له ــق ال � ملص
�·

الســينما والــذي يســتعرض الصــور وا��صــوات، حيــث نســعى خلــف كل مــا يحّركنــا أو يحزننــا أو يفرحنــا، ويملؤنــا 

ــا وبإنســانيتنا. قــد يختلــط الضــوء بالظــ�ل لكــن بإمكانهــا أن تضفــي  ــا نعــي بحياتن با��فــكار وا��حــ�م، ويجعلن

ٍة عصيبٍة، إذ لم نقٍض ع� الجائحة بعد. شيئا من الجمال عليه. ونحن ما زلنا نمّر بف��

� الوقــت ذاتــه، 
ة عــ� احتياجاتنــا ا��ساســية، عــ� صّحتنــا الجســدية والعقليــة. ·� ة ا��خــ�� � الفــ��

نــا ·� � كان جــّل ترك��

ــة المجتمــع مــن كل مــا يهــّدد  ــا أنهــا قــادرة عــ� الحفــاظ عــ� الفــرد وحماي � الثقافــة وأدركن
ــا المناعــة ·� وجدن

 ّ ّ وعنــف وتغــ�� �õمــن مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة وأحيانــا بعــدم اســتقراٍر ســيا �
� تعــا��

� منطقتنــا الــ��
وجــوده. ول��ســف، هــذا ليــس التحــّدي الوحيــد الــذي نواجهــه ·�

رادة الجماعية أو الوسائل الكافية للحّد منه. êمناٍخي لم تكن لدينا ا�

عــداد، مــا هــي إ�ّ دليــٌل عــ� أن التداعيــات الناتجــة عــن الوضــع الصحــّي العالمــّي أو عــن  êهــذه الــدورة مــن المهرجــان، وكذلــك المشــاريع قيــد ا� �
إّن ا��فــ�م المعروضــة ·�

اؤه بالمــال. مــا نريــده لـــمهرجاننا هــذا هــو أن يعكــس عــ� وجــه التحديــد  ìý بــداع � يمكــن êكمــا أنهــا دليــٌل عــ� أن ا� . �
نتــاج الفــ�� êقيــوٍد أخــرى لــم تتمّكــن مــن كبــح جمــاح ا�

� طيات السجادة الحمراء أو خلف بريق الحدث.
شجوننا وأح�منا، دون إخفائها ·�

ونزيــة الخاّصــة بمهرجاننــا. ســنكون دائمــا  Ëالشــه�� مهّنــا الــدّرة، حيــث تفّضــل مشــكوراً بتصميــم منحوتــة السوســنة الســوداء ال� �
، احتفلنــا بالفنــان ا��رد�� �

�öالعــام المــا �
�·

� له ونحتفي به مرة أخرى هذا العام، لكن مع ا��سف غيابيا. وهذا ما يثبت أن المبدع يعيش طوي�ً - إن لم يكن أبديا - من خ�ل فّنه. �Ñممتن

وريــة ل�لتقــاء والمشــاركة، و��ن حياتهــا مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا  �þ فقــط، بــل لكونهــا فســحات � �Ñغمــزة نوجههــا هــذه الســنة إ� دور الســينما القديمــة. ليــس مــن بــاب الحنــ

� المدينة. 
� السينما ·� Ëه ع� التواصل والتفاعل مع مح� � ك�� � ب��

� هذا التقليد ا�جتماعي-الثقا·�
� تستضيفها. وسيواصل مهرجان عمان السينما��

بتاريخ ا��ماكن ال��

� والجمهــور  �Ñكاء ولجــان التحكيــم وصانعــي ا��فــ�م المشــارك ìíدارة والــ êأوّد أن أشــكر كل الذيــن آمنــوا بمهرجاننــا وقدمــوا الدعــم الســخي لــه ليتطــور: أعضــاء مجلــس ا� 

. �
ا وليس آخرا كل الشكر لطاقم عمل المهرجان المبدع والمتفا�� وأخ��

٦

 كلمــــة  ترحيب



Welcome Note  

� الــدو�� - أول فيلــم (AIFF) بــأن نقــّدم لجمهورنــا تجاربــا 
� مهرجــان عّمــان الســينما��

م مــن خــ�ل اختياراتنــا ·� � نلــ��

ســينمائية أو� مــن ا��ردن ومــن المنطقــة ومــن جميــع أنحــاء العالــم. فكلمــة "أول" تمثــل الطابــع المســتمر 

� قلب اختياراته.
لمهرجاننا، وهي تكمن ·�

ــل للمــرة ا��و�، فهــي تبقــى معــك عــ�  ــاك مثي ــة والرابعــة، لكــن ليــس هن ــة والثالث ــر المــرة الثاني ــك تذك "يمكن

هــا عــن كل  � تعب��
ــة الجهــود الســينمائية ا��و� بوضــوح ·� ). تكمــن أهمي �

ــ��� ــة شــي�غ دي ــدوام. "(الممثلة/الكاتب ال

 �
ات صانعيهــا مــن خــ�ل الصــورة والصــوت والحــوار والموســيقى. فهــي حصــاد ســنوات عديــدة، و·� Ëمشــاعر وخــ�

كث�� من ا��وقات، حصاد حياة بأكملها، من الجهد والتفكر والتطوير.

ــاع  ــة ا��و� لصّن ــمعية والبÙي ات الس ــ�� ــم التعب ــر بدع ــم، نفخ ــدو�� – أول فيل � ال
ــينما�� ــان الس ــان عّم � مهرج

�·

ــن هــذه  ــج ع ــذي نت ــم ال ــوع الفيل ــا كان ن ــه ا��و� أي ــل ا��ول للمخــرج، بتجربت ــال بالعم ــ�م. نســعى ل�حتف ا��ف

 �
ــك ·� ــا إ� شاشــة الســينما - ســواء كان ذل ــون به � يأت

ــ�� ــج المشــاعر ال ــة ومزي ــل الدقيق ــة؛ نحتفــي بالتفاصي التجرب

، فــإن التنــوع هــو جوهــر انتقائنــا لمجموعــة ا��فــ�م  . وبالتــا�� �
ة. نحــن نؤمــن أن الفــن أداة عالميــة ومعــرض ثقــا·� � الطويلــة منهــا أو القصــ��

ا��فــ�م الروائيــة أو الوثائقيــة؛ ·�

� برنامجنا.
� نقدمها ·�

ال��

وط  ìýــود و ــداً عــن قي ــة. يهــدف المهرجــان إ� تســهيل الوصــول إ� ا��فــ�م؛ بعي ، ويســمو فــوق الســيطرة والهيمن ــ�� ــة التعب نحــن نؤمــن بالســينما كوســط يرحــب بحري

العرض ا��ول.

. فنحــن حريصــون للغايــة عــ� تحويــل بعــض شاشــات  �
� الــدو�� هــو مهرجــان مخصــص بشــكل أســا�õ لــ��ردن، ومدينتهــا عّمــان وشــعبها ا��رد��

ــان الســينما�� مهرجــان عّم

نســانية. مــن خــ�ل هــذه  êعــن روايــات متباينــة مــن حــول العالــم وعــن ا� Ëالعاصمــة وبعــض المحافظــات إ� لوحــات ثقافيــة وعاطفيــة تعــ� �
الســينما المتنوعــة وا��كــ�ì زيــارة ·�

� ذلــك المنفــى والهويــة وا��ýة والشــباب. ســنمّكن 
ة بمــا ·� � الشاشــات، ســنصطحب جمهورنــا إ� رحــ�ت تبحــث عــن الــذات، تــدرس عــدداً � يحــ| مــن الموضوعــات المتمــ��

� منحنا إياها صّناع ا��ف�م المختارون من خ�ل أعمالهم.
مواقع عروضنا المختلفة من أن تعكس الموهبة والعواطف وا��لفة ال��
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Welcome Note  

. يعــود  � الــدو��
اكتنــا مــع مهرجــان عّمــان الّســينما�� ìý نحتفــل هــذا العــام بالســينما الفرنســية العربيــة مــن خــ�ل

 � Ëالعــر� �áــن مــن مهرجــان الفيلــم الفرنــ ي ìíــه السادســة والع � دورت
ــينما ·� اليــوم الموعــد الســنوي لعشــاق الّس

تحت عنوان "موعد مع السينما الفرنسية العربية". 

نتــاج  êتوحــد الّســينما الفرنســية والعربيــة ســواء مــن خــ�ل ا� �
� إ� توثيــق الروابــط الــ��

يهــدف هــذا الحــدث الثقــا·�

ك أو المواضيع المطروحة، أو التمويل. المش��

 �áوســيأخذ الملتقــى الفرنــ ، � �Ñقلــب ا��ردن بعــد توقــف دام عامــ �
ترغــب فرنســا المشــاركة بعــودة الفــن الّســابع ·�

نت.  ن�� êا� Ëالمسارح، وع� Ëوت إ� الجزائر، ع� � من غزة إ� باريس ومن ب��
� الجمهور ا��رد�� Ëالعر�

الفيلــم ا�فتتاحــي للمهرجــان "غــزة ُمونامــور" ، فيلــم يشــع بالحــب والحيــاة، ويعــ�Ë بشــكل كامــل عــن الروابــط 

 �
ــره ·� ــم تصوي ، وت � Ëــر� ــ�á ع ك فرن ــاج مشــ�� ــه إنت ــث ان ــينما، حي ــن خــ�ل الّس ــة م � فرنســا والمنطق �Ñــ ــة ب القوي

ا��ردن.

� ا��ردن 
�· �áينظمهــا المعهــد الفرنــ �

ة الــ�� � الشــاب مــن خــ�ل مســابقة ا��فــ�م ا��ردنيــة القصــ��
نتــاج ا��رد�� êســيتم تكريــم ا� ، ìíاً وليــس أخــراً، للعــام الخامــس عــ أخــ��

ى.  Ëبالتعاون مع الهيئة الملكية ا��ردنية ل��ف�م وأمانة عّمان الك�

 �
� الفائــزة بمســابقة ال ٢٠١٩ ومــي الغوطــي الفائــزة بمهرجــان عّمــان الّســينما�� Ëى. و مــ�� شــها� Ëلجنــة التحكيــم المكونــة مــن شــيما التــل المديــرة الثقافيــة ��مانــة عمــان الكــ�

. �
الدو�� ستقوم باختيار أفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم روا��

اتم�� لكم مشاهدة ممتعة لجميع ا��ف�م. 
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رجا غرغور ناديا سختيان  





١٠11

 

مهنا الدرة (١٩٣٨ – ٢٠٢١)
� استكشــاف الطاقــة 

أتقــن فــن الرســم منــذ طفولتــه وقــ|� كل لحظــة مــن حياتــه ·�

� ا��لوان وا��شكال. كان يصف أعماله التجريدية بالموسيقى الصامتة.
الكامنة ·�

خطوات خضراء 
ــادة  ــن ج ــرة ولك ــوات صغي ــام خط ــذا الع ــان ه ــذ المهرج يتخ
ــد  ــز العدي ــر تعزي ــة عب ــق للبيئ ــتدام وصدي ــان مس ــو مهرج نح
قويــة  منصــة  الســينما  صناعــة  أن  نعتقــد  الممارســات.  مــن 

يمكن أن تســاهم فــي  تغيير إيجابي.

ــذا  ــي ه ــان ف ــا المهرج ــي اتخذه ــوات الت ــي الخط ــذه ه ه
االتجاه: 

ــة  ــة التجاري ــواد العالم ــض م ــتخدام بع ــادة اس ــالل إع ــن خ ــة م ــا الكربوني ــل بصمتن • تقلي
الماضي  للعام 

إزالة مولدات الديزل كمصدر رئيســي للكهرباء في ســينما الســيارات   •
•  تحفيــز المركبــات الكهربائية

• تقليــل نفاياتنا والمــواد المطبوعة
•  اســتخدام مواد تغليف صديقــة للبيئة 

إعادة تدويــر مخلفاتنا     •
تعويــض البصمــة الكربونيــة الناتجــة مــن ا¢جــراءات الضروريــة مثــل الســفر والنقــل    •

عــن طريــق التبرع للعربيــة لحماية الطبيعة لزراعة 674 شــجرة في ا£ردن

١١
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لجنة تحكيم
مسابقة ا�فالم العربية الروائية الطويلة 

سمير
 

� كلية 
� الســتينيات. بعــد الدراســة ·�

� بغــداد العــراق، وهاجــر مــع عائلتــه إ� ســويíا ·�
� عــام ١٩٥٥ ·�

ولــد ســم�� ·�
� أواخــر الســبعينات، تــدرب كمصــور. كان لــه أول عمــل كمؤلــف 

� ككاتــب ·�
� زيوريــخ التدريــب المهــ��

الفنــون ·�
ــدة،  ــة الفري ــة والتجريبي ــة والوثائقي ــه الخيالي ــم�� بأف�م ــتهر س ــوم، اش ــام ١٩٨٢. والي � ع

ــتقل ·� ــرج مس ومخ
ــمل  ــز. تش ــن الجوائ ــد م ــازت بالعدي ــات وف ــن المهرجان ــد م � العدي

ــاه ·� ــرة ا�نتب ــكالها المبتك ــت أش � جذب
ــ�� ال

ــعينيات  � التس
ــون. ·� ــينما والتلفزي ــ�ً للس اً وطوي ــ�� ــاً قص ــا روائي ــن ٤٠ فيلًم ــ�ì م ــذا أك ــا ه ــ�� يومن ــه ح ��عمال

� عــام 
نتــاج ا��فــ�م ·� ê� ìíكــة جوينــت فينتــ ìý بــدأ إدارة . � �Ñوالدوليــ � �Ñالمحليــ � �Ñعمــل أيضــاً مديــراً للمذيعــ

� زيــورخ. وهــي تعمــل عــ� بنــاء مواهــب 
نــر شــفايزر والمنتجــة كاريــن كــوخ ومقرهــا ·� ١٩٩٤ مــع المخــرج ف��

جديــدة للســينما الســويíية. بجانــب مشــاريعه الخاصــة كمنتــج ومخــرج مســتقل، ســم�� معــروف أيًضــا بإخــراج 
� مجال الفنون البÙية.

��عمال المíحية والعمل ·�

 تشابا بولوك 
ــم درس  ــا، ث ــينما والدرام ــة للس ــة الهنغاري ــن ا��كاديمي � م

ــو�� � وتلفزي
ــينما�� ــرج س ــوك كمخ ــابا بول ــرج تش تخ

 �
ة مــع إســتوديو بيــ� بــا�ش ا��ســطوري ·� � الو�يــات المتحــدة. قــام بإخــراج أفــ�م قصــ��

خــراج ·� êا�
ــزة  ــا جائ ــة، منه ــة وعالمي ــز محلي ــدة جائ ــ� ع ــة ع ــه الطويل ــت أف�م . حصل �

�öــا ــرن الم ــن الق ــعينات م التس
 � �Ñأساســي � �Ñهنغاريــ � �Ñمــن إخراجــه كفيلمــ � �Ñعــام ٢٠١٩، اختــ�� عملــ �

� لعــام ٢٠٠٧. ·� Ëا�كتشــاف ا��ورو�
� كتابــة الســيناريو 

� الهنغــاري. يقــوم أيضــاً بالتدريــس وقيــادة الــورش حــول العالــم ·�
� أرشــيف الســينما الوطــ��

�·
وإخراج ا��ف�م المستقلة وغ�� الرقمية.

خالد حداد
 �

ة ·� Ëمــن ٣٠ ســنة خــ� ìعّمــان. لديــه أكــ� �
نتــاج الواقعــة ·� êكــة رواد ا��ردن ل� ìíهــو المديــر التنفيــذي والعــام ل 

� إنتــاج أكــ�ì مــن ٣٠ فيلمــاً وثائقيــاً 
� دراســات الســينما. شــارك ·�

المجــال الســمعي والبــÙي وشــهادة بكالوريــوس ·�
ــة. مــن أشــهر هــذه المشــاريع  ــات والمقاطــع التوعوي ضافــة إ� الدعاي êــاً با� ــ�ً ومسلســ�ً تلفزيوني ــاً طوي وروائي
وع أه�ً  ìíفيلــم "تحــت الظــل" (٢٠١٥) و"غــزة مونامــور" (٢٠٢٠) و"مدام بريزيدانــت" (٢٠١٥). يعمل حالياً كمنتــج لم
نقــاذ الدوليــة، بتمويــل مــن مؤسســة مــاك آرثــر، الــذي  êبالتعــاون مــع ورشــة سمســم ولجنــة ا� �

نســا�� êسمســم ا�
ســليت  كــة  ìý أيضــاً  أســس  العــام.  هــذا  نهايــة   �

�·  ٣  �õ � Ë� إم  قنــاة  عــ�  الرابــع  موســمه  ســيعرض 
ــارة  ــدات إن ــة مع ك ìíــدت ال � ا��ردن. أم

ــينمائية ·� ــدات س ــ�� مع ــة تأج ك ìý Ëــ� ــي أك ــ�م، وه ــات ا��ف لخدم
 �

امــج التلفزيونيــة الحائــزة عــ� جوائــز منــذ تأسيســها ·� Ëات لعــدد � يحــ| مــن ا��فــ�م وال� وتحريــك الكامــ��
عام ٢٠٠٧.
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لجنة تحكيم
مسابقة ا�فالم العربية الوثائقية الطويلة 

المصري مي 
ــان  ــة س � جامع

ــينما ·� ــت الس وت. درس ــ�� � ب
ــت ·� ــان وترعرع � عم

ــدت ·� ــطينية ول ــة فلس ــÙي مخرج ــي الم م
� عــام ١٩٩٥ مــع زوجهــا الراحــل جــان شــمعون. أخرجــت 

نتــاج ·� êكــة نــور ل� ìý فرانسيســكو الحكوميــة وأسســت
� الطويــل "٣٠٠٠ ليلــة" (٢٠١٥) ��ول 

عــدة أفــ�م عرضــت عالميــاً وفــازت بأكــ�ì مــن ٩٠ جائــزة. عــرض فيلمهــا الــروا��
� أفــ�م "أطفــال جبــل 

� الــدو�� وفــاز ب٢٨ جائــزة. يتضمــن ســجلها الســينما��
� مهرجــان تورونتــو الســينما��

مــرة ·�
� زمن التحدي" (١٩٩٥) و"أطفال شاتي�" (١٩٩٨) و"حدود ا��ح�م والمخاوف" 

اوي، امرأة ·� ìíالنار" (١٩٩٠) و"حنان ع
� العاصفة" (٢٠٢١). �Ñع �

وت ·� وت" (٢٠٠٦) و"٣٣ يوم" (٢٠٠٧) و"ب�� (٢٠٠١) و"يوميات ب��
كة مــع زوجهــا جــان شــمعون منهــا "تحــت ا��نقــاض" (١٩٨٣) و"زهــرة  وقامــت بإخــراج عــدد مــن ا��فــ�م المشــ��

شاهين إلياس 

كة لمرحلة ما بعد  ìý ة وصاحب Ëم حائز ع� جوائز عدة مع ٢٠ سنة خ� �Ùمخ �
� مونتي�� لبنا�� �Ñإلياس شاه 

كات وعدد كب�� ìíمن ١٠٠ فيلم لل ìمن ٦٠ فيلماً وثائقياً و٧ أف�م روائية طويلة وأك� ìع� أك� � �Ñنتاج. عمل شاه êا� 
ع�نات المتلفزة.  عمل ع� عدة أف�م وثائقية حائزة ع� جوائز مع المخرج هادي زكاك، ومنها "يا êمن ا� 

� التاريخ". وعمل أيضاً ع� عدة أف�م روائية
 عمري" و"كمال جنب�ط، الشاهد والشهادة" و"مارسيدس" و"ردس ·�

� سنة
 حائزة ع� جوائز منها "رصاصة طائشة" و"نار من نار" للمخرج جورج الهاشم. ربح جائزة أفضل مونت�� ·�

� سنة ٢٠١٦ عن فيلم "يا عمري
."٢٠١٢ عن فيلم "مارسيدس" و·�

كارولين بوشون 
� عام ١٩٩٧. درســت التاريخ 

� بوشــون من المدرســة الوطنيــة لمهن الصورة والصوت الفرنســية ·� �Ñتخرجــت كارولــ
� وفرنســا 

� آر��
� معهــد الدراســات السياســية بباريــس والســوربون. قامــت بصنــع عــدة أفــ�م وثائقيــة مــع قنــا��

�·
� لجنــة 

� فــراكاس) ومعّدلــة ســيناريو ومعلمــة وعضــوة ·� �Ñالثانيــة، وهــي أيضــاً روائيــة (زوجــة ثانيــة، ابنــة الكابــ
ــة  ــا؛ فدرســت اللغ ــام لعمله ــا مصــدر إله ــارة أفريقي ــت ق ــا مثل ــم. طالم ــع ســينمات العال ــع مصن ــار م ا�ختي

� فرنسا والسنغال.  �Ñوقتها ب �
� باريس وتق|�

قية ·� ìíمعهد اللغات والحضارات ال �
الولوفية ·�

� مهرجــان وجهــات النظــر 
� الســنغا�� المشــهور زا�� ســيك، ·�

عــرض فيلمهــا ا��خــ�� "أغنيــة العائلــة"، مــع المغــ��
 �

ــا�� ــا ل��غ ــان كاليفورني � مهرج
ــل ·� ــي طوي ــم وثائق ــل فيل ــزة أفض ــاز بجائ � ٢٠٢١، وف

ــال ·� ي � مون��
ــة ·� ا��فريقي

� ٥ الفرنسية.
�· �

المصورة وا��ف�م وسيعرض قريباً ع� قناة ��
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مسابقة ا�فالم العربية القصيرة

بايار جيروم 
ــيكية  ــيقية الك�س ــجي�ت الموس ــة التس ك ìíــا�� ل ــر م ــج ومدي ــو وكمنت ــازف أوب ته كع ــ�� ــار مس وم باي ــ�� ــدأ ج ب
كــة إراتــو ل��فــ�م بجانــب دانييــل توســكان دو ب�نتييــه  ìíعــام ١٩٩١، أصبــح المديــر العــام ل �

الفرنســية إراتــو. ·�
 �

حيــث كان المنتــج المنفــذ ��كــ�ì مــن ١٢ فيلمــاً طويــ�ً. انضــم لمهرجــان كان كمديــر تنفيــذي لســوق ا��فــ�م ·�
� العالــم. يعمــل أيضــاً كمديــر مشــارك 

ف عــ� تطويــر وإدارة مــا يعــرف ا�ôن بأكــ�Ë ســوق أفــ�م ·� ìí١٩٩٥ ليــ
لسوق النافذة الجنوبية ل��ف�م، وهو أول سوق اختص با��ف�م ا��مريكية ال�تينية. 

فياض  أناهيد 
� عــدد مــن 

� الدرامــا الّتلفزيونيــة الّســورية والعربيــة، وشــاركت بــأدوار رئيســّية ·�
أناهيــد فيــاض ممّثلــة عملــت ·�

 � �Ñذاعــة. كمــا كانــت مــن أوائــل المشــارك êح وا�íالســينما والمــ �
� حققــت نجاحــاً عربّيــاً. لهــا أعمــال ·�

ا��عمــال الــ��
� الّتمثيــل مــن المعهــد العــا�� 

ــة. حاصلــة عــ� بكالوريــوس ·� ــة المدبلجــة إ� العربّي كّي ّ � ا��عمــال ال��
بصوتهــا ·�

عــ�م  êعــ�م الرقمــي مــن معهــد ا� êالّصحافــة وا� �
� دمشــق، وماجســت�� بدرجــة امتيــاز ·�

ــة ·� للفنــون المíحّي
ــل  ــات عم ــوم بورش ــة وتق ــون التمثيلّي � الفن

ــة ·� ــات تدريبّي ــدم ورش ــا تق ــل، فإنه ــة إ� الّتمثي ضاف êبا� . �
ا��رد��

زاحــة الّضغــوط باســتخدام الدرامــا. عملــت لصالــح منظمــات تنمويّــة بالتدريــب عــ� صناعــة الّدمــى  ê�
� التفاعل مع ا�ôخرين والع�ج باستخدام الدراما.

� من توظيف الّدمى ·� �Ñالمتحركة بمواد بدائّية، والّتمك

فادي حداد
� جميــع أنحــاء مجــال الســينما، عمــل فــادي حــداد ككاتــب ســيناريو ومخــرج ومونتيــ�� ومنتــج 

ة متنوعــة ·� Ëبخــ�
ــل ا��ول  ــة. عــرض فيلمــه الطوي ــة ومسلســ�ت تلفزيوني ة وطويل مبــدع ومحلــل ســيناريو لعــدة أفــ�م قصــ��
� مهرجانــات أفــ�م حــول العالــم 

ا" (٢٠١٢) ·� � ككاتــب ومخــرج الحائــز عــ� جوائــز "لمــا ضحكــت مونالــ��
� صــا�ت الســينما ا��ردنيــة وقنــوات التلفزيــون العربيــة. يــدرس حاليــاً كتابــة الســيناريو ل��فــ�م والتلفزيــون 

و·�
ضافــة إ�  êويتلمــذ غرفــة حاضنــة لكتــاب التلفزيــون التابعــة للجامعــة. با� ، � Ëد� �

� الجامعــة ا��مريكيــة ·�
نتــاج ·� êوا�

ــكا.  � بلجي
ــرب ·� ــة أنتوي � جامع

ــة ·� ــينمائية والمرئي ــة الس � الثقاف
ــوراة ·� ــهادة الدكت ــ� ش ــاً ع ــل حالي ــك، يعم ذل

تتمحــور رســالته للدكتــوراة عــ� ممارســات كتابــة الســيناريو للمسلســ�ت الموجهــة للجماهــ�� العربيــة الشــاملة 
والíدية العربية عابرة الحدود.
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ا��ول وا��حدث: حوار مع محمد ملص١٩

ا�ول وا�حدث: حوار مــع محمد ملص

. � �Ñأسلوبهم ع� مّر السن �
ات ·� ، ويسلط الضوء ع� أعمالهم وع� التغ�� � �Ñم �Ùصانعي أف�م مخ �áيقدم هذا القسم غ�� التناف

� رحلــة تبــدأ بفيلمــه 
� الســوري، هــو ضيفنــا لهــذا العــام. ســيأخذنا محمــد ملــص ·�

محمــد ملــص، المخــرج الــذي يمثــل براعــة المؤلــف الســينما��

 �
اتــه والــدروس الــ�� Ëلغتــه الســينمائية، وصــو�ً إ� أحــدث إنتاجاتــه. يشــاطر المخــرج معرفتــه وخ� �

� أثــرت ·�
ا��ول، ل�طــ�ع عــ� التجــارب الــ��

� نضوج عمله كمخرج.
� ساهمت ·�

� ويستعرض التحديات ال��
� مشواره السينما��

اكتسبها ·�

 الســيرة الذاتية لســمير

� الجو�ن، 
� مدينة القنيطرة ·�

� عام ١٩٤٥ ·�
� ولد ·�

� ومخرج ســينما��
محمد ملص روا��

� جامعــة دمشــق 
� ســوريا. درس الفلســفة ·�

�· � �Ñالســينمائي � �Ñويعــد مــن أبــرز المؤلفــ

� موســكو عــام 
�· �

ــر الســينما�� � الجامعــة الروســية للتصوي
وأنهــى دراســة الســينما ·�

ة. لــدى عودتــه، انضــم ملــص إ� التلفزيــون  ١٩٧٤، حيــث أخــرج عــدة أفــ�م قصــ��

ة الíديــة والواقعيــة قبــل أن  الســوري حيــث قــدم العديــد مــن ا��فــ�م القصــ��

� تتنــاول القضايــا ا�جتماعيــة والسياســية 
� رحلتــه الطويلــة مــع ا��فــ�م الــ��

ع ·� ìíيــ

ــ�  ــزة ع ــه الحائ � أف�م �Ñــ ــن ب . م ــي ودو�� اف إقليم ــ�� ــت باع � حظي
ــ�� ــة وال الحرج

 (١٩٨٤) المدينــة"  "أحــ�م  دوليــاً  استحســاناً  نالــت   �
والــ�� جوائــز 

و"الليــل" (١٩٩٢) و"المنــام" (١٩٨٧) و"فــوق الرمــل... تحــت الشــمس" (١٩٩٨) و"بــاب 

� العديد من 
المقــام" (٢٠٠٥) و"ســلم إ� دمشــق" (٢٠١٣). تــرأس ملص لجان التحكيــم ·�

ها. � غ��
المهرجانات السينمائية الوطنية والدولية، وكان عضواً ·�

٧٣



ــلم االفتتـــاح فيـــ

٢٠



إخراج: طرزان نا�، عرب نا�
� أول

دراما – ٢٠٢٠ – ٨٧ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة – عرض أرد��
تغال ، فرنسا، ألمانيا، ال�� � فلسط��

ية � نجل�� �
اللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا

سيناريو: طرزان نا�، عرب نا�، فاديت دروار

تمثيل: سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر

تصوير: كريستوف جرايلو

ونيك 
نج  مونتاج: ف��

� مصالحة، ماري ليجراند، مايكل إيكيلت
 إنتاج: را��

عن الفيلم
� مــن  �Ñالصيــاد الــذي تجــاوز الســت áغــزة، حيــث عيــ �

أحــداث الفيلــم تــدور ·�
� النهايــة أن 

� الســوق. يقــرر ·�
� تعمــل خياطــة ·�

عمــره، يخفــي حبــه لـــسهام الــ��
ــاً ��بولــو  � شــبكته تمثــا�ً أثري

� إحــدى رحــ�ت الصيــد يعلــق ·�
يتقــدم لهــا، و·�

� تكتشــف حمــاس وجــود  �Ñحــ áــدأ مشــاكل عيــ ــه، وتب � بيت
ــه ·� ويقــوم بإخفائ

� الغامض معه.  هذا الك��

� � المشارك�� عن المخرج��

� طرزان وعرب نا�
الثنا��

� جامعة 
� كلية الفنــون الجميلة ·�

� عام ١٩٨٨، ودرســا ·� �Ñمدينــة غزة بفلســط �
ولــدا ·�

� عام ٢٠١٣، أخرجا الفيلم القص�� "كوندوم 
ا��ق| حيث تعلقا بالسينما والرسم. ·�

� العــام 
. و·� � الــدو��

� مهرجــان كان الســينما��
ليــد" (٢٠١٣) الــذي اختــ�� للمنافســة ·�

، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة ا��و� "ديغراديه" (٢٠١٤) الذي شــهد عرضه  التا��
 �

� مهرجان تورنتو السينما��
� مهرجان كان عام ٢٠١٥، وعرض أيضاً ·�

العالمي ا��ول ·�
� أف�مهما الروائية الطويلة.

الدو�� عام ٢٠١٥. "غزة مونامور" هو ثا��

غزة مونامور

فيـــلم ا�فتتـــاح٢١







مســابقة ا�فالم العربيــة الروائية الطويلة
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مـؤسسـة غـيـــاث و نــاديـه سختيـــان الـخ�يــة
GHIATH & NADIA SUKHTIAN FOUNDATION





إخراج: كوثر بن هنية
� أول

دراما – ٢٠٢٠ – ١٠٤ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة – عرض أرد��
تونس، فرنسا

ية � نجل�� êية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êاللغة: العربية وا�
سيناريو: كوثر بن هنية

، كون دي بو �
ìáديا ليان، مونيكا بيلوت ، �

تمثيل: يح�� مهاي��
تصوير: كريستوفر عون

� دوزو �Ñمونتاج: ماري هيل
� �Ñإنتاج: نديم شيخ روحه، حبيب عطية، أنابي� نزري، ثانسيس كراثانوس، مارتن هامبل، آندريه روكس

� ٢٠٢٠؛ 
� الطويل - مهرجان الجونة السينما��

� مسابقة الفيلم الروا��
�· � Ëالجوائز: جائزة أفضل فيلم عر�

� الدو�� ٢٠٢٠؛ جائزة أوديب ملكاً وجائزة آفاق 
جائزة أفضل سيناريو - مهرجان ستوكهولم السينما��

٢٠٢٠ �
البندقية ��فضل ممثل - مهرجان البندقية السينما��

عن الممثل الرئي�� (أول عمل)
 �

-كندي يســكن ·� �áممثــل ســوري-فرن �
يحــ�� مهايــ��

دمشــق   �
�· ترعرعــه  بعــد  فرنســا.   �

�· فونتينبلــو 
ــه،  ــه ومراهقت ــب طفولت ــال ��غل ي ــس ومون�� وباري
الدراســة  مــع  العالــم  حــول  الســفر   �

�· اســتمر 
مجــال  جــرب  مختلفــة.  مجــا�ت   �

�· والعمــل 
� أفــ�م هواة 

ة بــأدوار غــ�� مدفوعــة ·� التمثيــل لفــ��
ة. بعــد بضــع ســنوات مــن تركــه لمجــال  قصــ��
ــدور  ــة أداء ل ــه لتجرب ــل مع ــم التواص ــل، ت التمثي

� فيلم "الرجل الذي باع ظهره".
سام ع�� ·�

عن الممثلة الرئيسية  (أول عمل)
� باريــس. 

ديــا ليــان ممثلــة سورية-فرنســية تســكن ·�
بعــد دراســتها العلــوم السياســية والتاريــخ، كرســت 
� مدرســة 

ليــان نفســها للمــíح. تــم قبولهــا ·�
ال ســن   �

�· اســبورغ  س��  �
�· وطنيــة  مــíح 

ــة  ــة مíحي ــا كممثل ــن بعــد تخرجه ــل م ٢٤، وتعم
 �

إنتــاج، خاصــة ·� كات  ìýو � �Ñمــع عــدة مخرجــ
� عام ٢٠١٨ لتمثل 

المíحيات المعاþة. اكُتشفت ·�
� فيلــم "الرجــل الــذي بــاع ظهــره"، 

دور عبــ�� ·�
� فيلم طويل. 

والذي هو دورها ا��ول ·�

الرجل الذي باع ظهره

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٢٧

عن الفيلم
 ìبــ�ده. دون إقامــة رســمية، يتعــ� �

ســام عــ�� شــاب ســوري حســاس عفــوي، فــر إ� لبنــان هربــاً مــن الحــرب ·�
. يتطفــل ســام عــ� حفــ�ت افتتــاح  ة ســفر ��وروبــا، حيــث تعيــش حبيبتــه عبــ�� � الحصــول عــ� تأشــ��

ســام ·�
وت، حيــث يقابــل الفنــان ا��مريــ�ï المعــاþ الشــه�� جيفــري جودفــروي، ويعقــد معــه  المعــارض الفنيــة ببــ��
� الدورة 

� منصــة الجونــة الســينمائية ·�
� مرحلــة التطويــر ·�

وع ·� ìíاتفاقــاً ســيغ�� حياتــه ل��بــد. شــارك الفيلــم كمــ
� الــدورة 

. ُعــرض "الرجــل الــذي بــاع ظهــره" عالميــاً ��ول مــرة ·� �
الثانيــة لمهرجــان الجونــة الســينما��

 . �
الـ٧٧ لمهرجان البندقية السينما��

عن المخرجة
� تونس. درســت 

� عــام ١٩٧٧ ·�
ولــدت المخرجــة كوثــر بن هنيــة ·�

ة  � باريــس. أخرجــت عــدة أفــ�م قصــ��
� تونــس ثــم ·�

الســينما ·�
ء" (٢٠٠٦) و"يد اللــوح" (٢٠١٣)، وفاز ك�هما  �

ìáوالــ �
مثــل "أنــا وأخ��

ــة  ــي "ا��ئم ــا الوثائق ــة. فيلمه ــات ســينمائية دولي ــز مهرجان بجوائ
� مهرجــان 

تذهــب إ� المدرســة" ُعــرض عالميــاً ��ول مــرة ·�
 �

ــا�� ــي الث ــا الوثائق ــاز فيلمه ــة، وف ــ�م الوثائقي دام ل��ف ــ�� أمس
 �

�·  � Ëالذهــ� التانيــت  بجائــزة    (٢٠١٨) الثلــج"  تكــره  "زينــب 
، بينمــا ُعــرض فيلمهــا  �

الــدورة الـــ٢٧ لمهرجــان قرطــاج الســينما��
الطويــل الثالــث وباكــورة أعمالهــا الروائيــة "عــ� كــف عفريــت" 

. �
� مهرجان كاّن السينما��

�· (٢٠١٧)



إخراج: توفيق بابا
� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ٩٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض عر�

المغرب

ية  � نجل�� êاللغة: الفرنسية والعربية (الدارجة المغربية) – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: توفيق بابا

تمثيل: مودو مبو، حسن ريشوي، إلهام أوجري، محمد الكاش�� 

تصوير: إسماعيل الطويل

مونتاج: عصام راجا

 �
إنتاج: توفيق بابا، رباب أبو الحس��

� الدو�� ل��طفال ٢٠٢١؛ 
ى ��فضل فيلم – مهرجان سيؤول جورو السينما�� Ëالجوائز: الجائزة الك�

� طنجة ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل ممثل بدور 
�· �

جائزة أفضل ممثل بدور رئي�á – مهرجان الفيلم الوط��
� طنجة ٢٠٢٠؛ التنويه الخاص من جمعية نقاد السينما بالمغرب – 

�· �
مساعد – مهرجان الفيلم الوط��

� طنجة ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل مخرج – مهرجان موضة لوس أنجلوس 
�· �

مهرجان الفيلم الوط��
� ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل 

� ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل ممثل – مهرجان موضة لوس أنجلوس السينما��
السينما��

� – مهرجان ألت�� دو  Ëالدو�� ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل فيلم أجن� �
� – مهرجان �ردة السينما�� Ëفيلم أجن�

� الدو�� ٢٠٢٠
تشاو السينما��

عن الفيلم
ك بالمغــرب، وينتهــي  ف فــن الســ�� فنــدرودي شــاب أســود إفريقــي، يعــ�Ë الصحــراء ليحــ��
ك آخــر أكــ�Ë مــن الــذي كان يحلــم بــه: داعــش. ليصبــح  بــه ا��مــر إ� أن يكــون جــزءاً مــن ســ��

أوليفر ا��سود.

عن المخرج
ورزازات  مدينــة  مــن   �

ســينما�� مؤلــف  بابــا  توفيــق 
ــون  ــج المدرســة الفرنســية للفن ــة. خري ــة المغربي بالمملك
عــ�م بتخصــص إخــراج مــن مدينــة الــدار البيضــاء،  êوا�
كمــا درس ا��دب الفرنــ�á بجامعــة ابــن زهــر أكاديــر إ� 
� العديــد 

ســبانية والمحاســبة. عمــل بابــا ·� êجانــب اللغــة ا�
المركــز  دعــم  عــ�  حصــل  العالميــة.  ا��فــ�م  مــن 
ــم  � عــن الفيل �Ñــ ــب ســيناريو مرت � ككات Ëالمغــر� �

الســينما��
والفيلــم   (٢٠١٣) دو�رات"   ìíعــ" القصــ�� 
ــن  ــة م ــف وأخــرج مجموع " تالخاتمــت" (٢٠١٤). أل القصــ��
" (٢٠١٣) و"زمن الشــتاء" (٢٠١٣)  Ëة: "شــاهد ق� ا��ف�م القص��
" (٢٠١٤) و"رجل الرمل" (٢٠١٤) و" المهرجون" (٢٠١٥).  � �Ñو"روت

 أوليفر بالك

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٢٨



إخراج: كلوي مازلو
� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ٩٠ دقيقة – مناسب للجميع – عرض عر�

فرنسا

ية والعربية � نجل�� êيطالية – مع ترجمة إ� ا� êاللغة: الفرنسية والعربية وا�

� بّداي �Ñسيناريو: كلوي مازلو، ياس

، وجدي معوض، إيزابيل زيجوندي ìýتمثيل: آلبا رورفا

� لوفار �Ñتصوير: هيل

مونتاج: كليمنس كاريه

إنتاج: فريدريك نيدرماير

عن الفيلم
وت  � جبــال ســويíا نحــو شــواطئ بــ��

ك أليــس الشــابة مســقط رأســها ·� � الخمســينيات، تــ��
�·

يــاء الفلكيــة غريــب ا��طــوار الــذي  � � مــع جوزيــف، عالــم الف��
المشمســة، وتقــع بحــب جنــو��

� للفضــاء. تتأقلــم أليــس بíعــة مــع أقربــاء جوزيــف، 
يعمــل نحــو إرســال أول مواطــن لبنــا��

ولكن بعد سنوات من الهناء، تهدد الحرب ا��هلية جنتهم.

عن المخرجة
كلــوي مازلــو كاتبــة ومخرجــة وفنانــة ورســامة متحركــة 
ســتة  أخرجــت  باريــس.   �

�· مقيمــة  فرنســية-لبنانية 
ة" (٢٠١٤)،  ة منهــا فيلــم "حصــوات صغــ�� أفــ�م قصــ��
ار ��فضــل فيلــم رســوم  � والــذي فــاز بجائــزة ســ��
متحركــة. تقــول مازلــو عــن فيلمهــا الطويــل ا��ول 
"تحــت ســماء أليــس" (٢٠٢٠)، "كنــت أريــد التحــدث عــن 
ــا مــن  ــة حســبما ســمعت عنه ــة اللبناني الحــرب ا��هلي

 ". �
. استوحيت أليس بشدة من جد�� �

عائل��

تحت سماء أليس

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٢٩



إخراج: منال خالد

� أول Ëدراما – ٢٠٢١ – ٧٧ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض عر�
Ùم

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: منال خالد، رشا عزب

� خليل، أسامة أبو العطا، ريم حجاب، ثراء جبيل �Ñتمثيل: كارول

، محمود لطفي �
، طارق حف�� �ïتصوير: زبيغنيو ريبتشينس

مونتاج: رانيا المنتÙ با[

إنتاج: منال خالد

عن الفيلم
يــدور الفيلــم حــول مجموعــة نســاء مــن أعمــار متفاوتــة وخلفيــات اجتماعيــة متباينــة يقعــن 
ات لبحثهــن عــن الحريــة، كمــا يناقــش الفيلــم المفهــوم الواســع للحصــار، الــذي أحيانــاً ما  أســ��
نســان حــول نفســه، فمفهــوم الحصــار ليــس قــاþاً فقط عــ� الحوائط والس�ســل،  êيصنعــه ا�
بــل عــادًة ينبــع مــن الداخــل. تتشــارك النســاء نفــس ا��حــ�م حــول التغيــ�� والخــروج عــن 
� حالــة مــن التبايــن عندمــا يتعلــق ا��مــر بوعيهــن 

المألــوف، ولكــن اخت�فهــن يتســبب ·�
� التعب�� والتمرد.

وانفتاحهن وأساليبهن ·�

عن المخرجة
 �

منــال خالــد مخرجــة مÙيــة درســت الفلســفة ·�
مهارتهــا  تطويــر   �

�· بــدأت  ســكندرية.  êا� جامعــة 
� ســن صغــ�� حيــث عملــت مــع مجموعــة 

خراجيــة ·� êا�
دراســتها  دعمــت  كمــا  البارزيــن.   � �Ñالمخرجــ مــن 
 �

ــة الرئيســية ·� بحضورهــا لورشــات وفصــول مــن الفئ
كــة  ìý �

خــراج والكتابــة ونقــد ا��فــ�م. َعِملــت ·� êا�
أفــ�م مــÙ العالميــة كمســاعدة مخــرج، ثم اســتكملت 
� عــ� جوائــز مثل  �Ñحاصلــ � �Ñتها مــع عــدة مخرجــ مســ��
� خليفــة ومحمد 

ســعد هنــداوي، كاملــة أبــو ذكــري، هــا��
، كمــا انتهــت مؤخــراً مــن فيلمهــا الوثائقــي الطويل  عــ��
النســوي "قيمــة ســاعة" مــع المخــرج ا��مريــ�ï أدولفــو 
� أكــ�ì مــن مناســبة مــع المخرج 

� الــذي تعــاون ·� مارتينــ��
الشه�� ماك جي.

حمام سخن

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣٠



مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣١

�
إخراج: إسماعيل العرا·�

 �
، تشويقي، موسيقي – ٢٠٢٠ – ١٢٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة – عرض أرد�� �áرومان

أول

المغرب، فرنسا، بلجيكا

ية � نجل�� êية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êاللغة: العربية وا�

�
سيناريو: إسماعيل العرا·�

تمثيل: خنساء باطما، أحمد حمود، سعيد باي، عبد الرحمن أوبيهيم

�
تصوير: بنجمان رو·�

مونتاج: كامي موتون

إنتاج: سعيد حميش

٢٠٢٠ �
الجوائز: أفضل ممثلة (جائزة آفاق البندقية) – مهرجان البندقية السينما��

عن الفيلم
 �

ــال ·� ــار القت ــروك �رســن ســنيك وبائعــة الهــوى رجــاء ن ــان ال � فن �Ñــ يشــعل شــغف اللقــاء ب
شــوارع الــدار البيضــاء المجنونــة. قصــة حــب عــ� إيقاعــات موســيقى الــروك وحرب الشــوارع، 

تعلن عن مغرب صادم وغ�� متوقع.  

عن المخرج
� من مواليد ســنة ١٩٨٣،  Ëمخــرج مغــر� �

إســماعيل العــرا·�
ــج  ــس. خري ــاء وباري ــدار البيض � ال �Ñــ ــل ب ــم ويعم يقي
ــن الصــورة والصــوت،  ــا لمه ــة العلي ــة الوطني المدرس
� ركــن 

اختصــاص إخــراج. تــوج فيلمــه "كراكــس" ·�
 (٢٠٠٨)  �

الســينما�� كان  لمهرجــان  القصــ��  الفيلــم 
ان جائــزة الموهبــة  مــون فــ�� وحصــد مــن مهرجــان كل��
الواعــدة وتنويــه خــاص مــن لجنــة التحكيــم عــن فيلــم 
"حــرش" (٢٠٠٩). يعتــ�Ë فيلــم "زنقة كونتاكــت" أول فيلم 

� طويل من إخراجه.
روا��

زنقة كونتاكت



إخراج: كم�� عينوز

� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ١٠٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة – عرض عر�
فرنسا، الجزائر، بلجيكا

ية � نجل�� êاللغة: الفرنسية ولغات أمازيغية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: كم�� عينوز

يه ة قصار، إلياس سالم، لوي ب�� ، أم�� �
تمثيل: زوي أدجا��

� �بواري �Ñتصوير: ج

ا � �ست�� �Ñت Ëمونتاج: أل�

� مونسيون-شار
� روكسل، ماري-كاس�� �Ñإنتاج: كريست

عن الفيلم
 �

� عائلــة أمازيغيــة برجوازيــة غــ�� متدينــة ·� �Ñعــام ١٩٩٣، تعيــش ســلمى ذات الـــ ١٧ عــام بــ �
�·

باريــس. عندمــا تتعــرف عــ� الشــاب جوليــان، تســتوعب ��ول مــرة كم تؤثــر القواعــد الذكورية 
الثقيلــة عــ� حميميتهــا. عنــد مواجهتهــا لمخاوفهــا واستكشــافها لقــوة ومخاطــر رغبتهــا، تنهــار 
� بلدهــا ا��م. عــ� ســلمى أن تحــارب وتســتعيد 

رهــاب الظ�مــي ·� êعائلتهــا وتصعــد قــوى ا�
ملكيتها لجسدها وتتحرر.

عن المخرجة
، وهــي  � �Ñــ ــن جزائري ــس ��بوي � باري

ــوز ·� ــ�� عين ــدت كم ول
-الجزائــري القديــر كريــم عينــوز.  ازي�� Ëشــقيقة المخــرج ال�
ــث  ــوس حي ــوس أنجل ــة ل � مدين

ــنوات ·� ــبع س ــت لس عاش
� جامعــة كاليفورنيــا، لــوس 

درســت كتابــة الســيناريو ·�
ــون  ــة الفن � كلي

ــل ·� ــدة ورش عم � ع
ــاركت ·� ــوس وش أنجل

� جامعــة جنــوب كاليفورنيــا. تعمــل عينوز ع� 
الســينمائية ·�

الجزائريــة  ثقافتيهــا  مــن  مســتوحى  محتــوى  صنــع 
� مجا�� الســينما 

والفرنســية، وعملت أيضاً ككاتبة ســيناريو ·�
 "LOL USA" وأبرزهــــا  والتلفزيــــون، 
(٢٠١٢) مــن إخراج ليســا آزويلوس. "صبعيات العســل" (٢٠٢٠) 
أول فيلــم تخرجــه عينــوز، وتــم اختيــار الســيناريو الــذي 
� ورشــة عمــل راوي لكّتــاب الســيناريو مــع مؤسســة 

كتبتــه ·�
صندانــس وفــاز بمنحــة مؤسســة بومارشــيه وجمعيــة 

� السينمائية. �Ñحيíالم � �Ñوالملحن � �Ñالمؤلف

صبعيات العسل

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣٢



إخراج: محمد فكران، جوستافو كورتيس بوينو
� أول Ëدراما – ٢٠٢١ – ٨٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة – عرض عر�

المغرب، بلجيكا، إسبانيا

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: جوستافو كورتيس بوينو

� الجردة، ربيع القاطي �Ñيوسف الطويل، ياس ، تمثيل: أحمد الم��

ناندو ار ه�� � تصوير: س��

مونتاج: ك�وديا كورتيس إيسبيخو

� إيسبينوزا
إنتاج: سعيد أنضام، جوستافو كورتيس بوينو، طو��

عن الفيلم
رشــيد فــ�� مراهــق يتيــم يحلــم بــأن يصبــح م�كمــاً عالميــاً. ي�كم رشــيد مــع صديقه اليتيــم ســالك كل يوم 
� المغــرب. ولكــن 

اَهــن عليهــم ويدخــروا مبلغــاً كافيــاً لتهريبهــم ��وروبــا، فــرارا مــن حياتهــم العصيبــة ·� ل��
� نهاية المطــاف، يص� 

�· . � �Ñوتخطــي المحتالــ � �Ñليصــ� لحلمهمــا، عــ� الولديــن تحمل ا�ســتغ�ل من البالغــ
� يحلم أن يصبح  Ëصــ� ، ات من إســبانيا، ويتعرفا عــ� إ�� � تبعــد بضع كيلوم��

� شــمال المغــرب، الــ��
لطنجــة ·�

�عب كرة قدم. يسعى ا��و�د الث�ثة للوصول إ� إسبانياً معاً، ولكن طريقهم محفوف بالمخاطر.

نزال آخر

مسابقة ا��ف�م العربية الروائية الطويلة٣٣

عن المخرج المشارك (أول عمل)
محمــد فكــران مخــرج مــن أصــول فرنســية 
مغربيــة، ويحمــل شــهادة ماجســت�� مــن جامعــة 
 �

باريــس ل��فــ�م. صنــع وعمــل بعدة مشــاريع ·�
المصــورة  ع�نــات  êا� منهــا  عــدة  مجــا�ت 
ة. يعــ�� فكــران  ــات وا��فــ�م القصــ�� والوثائقي
ــال  ــو مج ــاص، وه ــكل خ � بش �Ñــ ــراج الممثل بإخ
يتمكــن منــه بشــدة. يهتــم فكــران بإظهــار تفاعــل 
 � �Ñالبالغــ � �Ñا��طفــال بدائــرة الممثلــ � �Ñالممثلــ

� مشاريعه.
�· �áبشكل رئي � �Ñف المح��

عن المخرج المشارك (أول عمل)
نتاج  êوا� �

نتــاج التلفزيــو�� êمجا�ت عرض الســينما وا� �
عمــل المخــرج جوســتافو كورتيــس بوينو منــذ عــام ١٩٨٥ ·�

� طويل له، 
المســتقل، وكمديــر محتــوى وكاتــب ســيناريو ومخــرج. يعت�Ë فيلم "نــزال آخــر" (٢٠٢١) أول فيلــم روا��

� إنتــاج هــذا 
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــاز بجائــزة تشــارلز ســباك ��فضــل ســيناريو. يقــوم أيضــاً بالمشــاركة ·�

كة إنتاجه "�� ميدي". ìý Ëالفيلم ع�



� نايفة �Ñإخراج: أم
دراما – ٢٠٢٠ – ٩٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة

، ا��ردن، قطر، إيطاليا، السويد � �Ñفلسط

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

� نايفة �Ñسيناريو: أم

تمثيل: ع�� سليمان، �نا زريق، سامية بكري، توفيق نايفة

شفينك � ك�� �Ñتصوير: إل

مونتاج: كمال الم�خ

إنتاج: مي عودة

� عرقياً  �Ñالمتنوع � �Ñية وجائزة الفنان ìíالجوائز: جائزة أفضل ممثل وجائزة السينما من أجل الب

� – مهرجان الجونة ٢٠٢٠؛ جائزة الجمهور وجائزة لجنة  �Ñوجائزة ا�تحاد الدو�� للنقاد السينمائي

� ٢٠٢٠؛
التحكيم – مهرجان أجيال السينما��

عن الفيلم
� قــرى فصلها جدار 

يعيــش مصطفــى وزوجتــه ســلوى عــ� بعد ٢٠٠ مــ�� عن بعضهما البعــض، ·�
� مصطفــى مكالمــة يخشــاها كل أب أو أم، فابنــه تعــرض 

� أحــد ا��يــام تــأ��
الفصــل العنــÙي. ·�

ــع عــن ذلــك ��ســباب  ــه يمن ، ولكن ýائيــ�� êا� Ëع مصطفــى للمــرور مــن المعــ�íلحــادث. يــ
ــوم بالمســتحيل للوصــول  ــى ا�ستســ�م، فحــب ا��ب ســيجعله يق ــض مصطف ــكلية. يرف ش
مصطفــى  محاولــة   �

�· مضنيــة  كيلومــ��   ٢٠٠ لرحلــة  مــ��   ٢٠٠ مســافة  تتحــول  �بنــه. 
اليائس لتهريب نفسه للجهة الثانية من الحائط.

عن المخرج
، ١٩٨٨) ســنواته ا��و�  � �Ñنايفة (مواليد فلســط � �Ñقــ|� أمــ
. بالرغــم مــن اهتمامــه  � �Ñا��ردن وفلســط � �Ñمنتقــ�ً بــ
شــهادة  عــ�  حصــل  ا��فــ�م،  بصناعــة  المبكــر 
� القــدس 

� التمريــض مــن جامعــة القــدس ·�
بكالوريــوس ·�

 �
، حصــل عــ� ماجســت�� ·� � �Ñقيــة، وبعــد ذلــك بســنت ìíال

ــد  ــن معه ــ�م م ــاج ا��ف ــال إنت � مج
ــة ·� ــون الجميل الفن

� ا��ردن. تشــمل 
البحــر ا��حمــر للفنــون الســينمائية ·�

 ٢٠١٧) "العبــور"  فيلــم  الســابقة  أف�مــه 
) و"زمــن معلــق" (٢٠١٤ – مقطــع وثائقــي)  – فيلــم قصــ��
و"هدية العيد" (٢٠١٢ – وثائقي) و"اللكمة الســفلية" (٢٠١٢ – 

" فيلمه الطويل ا��ول. وثائقي). "٢٠٠ م��

٢٠٠ متر (عرض خاص - خارج المســابقة)

عرض خاص٣٤





مســابقة ا�فالم العربيــة الوثائقية الطويلة

٣٦





إخراج: قتيبة برهمجي

� أول
وثائقي – ٢٠٢٠ – ٧٥ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��

فرنسا، قطر

ية � نجل�� êاللغة: العربية والفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

تصوير: قتيبة برهمجي

مونتاج: قتيبة برهمجي

إنتاج: كريم عيطونة، توماس ميكوليه

� الدو�� ٢٠٢٠
الجوائز: تنويه خاص من لجنة التحكيم – مهرجان أوديسا السينما��

عن الفيلم
� ضواحــي مدينــة رانــس الفرنســية، يقــرر جيفــار، 

يكتــه وابنــه ·� ìý بعــد اســتقراره مؤخــراً مــع
وات. يصــور  �Ùة لزراعــة الخــ القــادم مــن ســوريا، ا�ســتثمار باســتئجار قطعــة أرض صغــ��
ــذه ا��رض  ــكنون ه ــم يس ــول وه ــة فص ــ�Ë أربع ــم ع ــي رحلته ــة برهمج ــرج قتيب ــا المخ لن

. � �Ñعادة ما تثور ع� آمال هذين الزوج �
الجديدة ال��

عن المخرج
� ضواحــي دمشــق، وقــ|� طفولته 

ولــد قتيبــة برهمجــي ·�
 �

� ســوريا وروســيا، حيــث درس الطــب هنــاك. اســتقر ·� �Ñبــ
� معهــد الدراســات 

ــس ودرس الســينما ·� � باري
عــام ٢٠٠٥ ·�

� عــام ٢٠١٦ الذي 
الســينمائية. أخرج الفيلــم القصــ�� "وردة" ·�

ــة  ــة الثقافي ــة التلفزيوني ــه المحط ــه وبث � إنتاج
ــاركت ·� ش

  . �
الفرنسية ا��لمانية آر��

� فيلماً وثائقيــاً وروائياً،  �Ñمونتــاج ما يقارب ث�ثــ �
كمــا عمــل ·�

� ذلــك الفيلــم الوثائقي "لســه عم تســجل" مــن إخراج 
بمــا ·�

ســعيد البطل وغياث أيــوب، وفيلم "ورد مســموم" لفوزي 
ــار"  ــات حص ــرى. يومي � الصغ �Ñــط ــم "فلس ــح، وفيل صال
� مهرجــان كان 

̀ الخطيــب الــذي شــارك ·� للمخــرج عبــد
.(٢٠٢١) �

السينما��

أرض جيفار
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إخراج: أحمد عبد

� أول Ëوثائقي – ٢٠٢٠ – ٩٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة – عرض عر�
قطر، العراق

ية � نجل�� êاللغة: العربية والكردية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: أحمد عبد، لؤي حفار

تصوير: سيف الدين

مونتاج: يارا يمّشه، محمد ع��

إنتاج: قناة الجزيرة الوثائقية

دام  � عن فئة الظهور ا��ول – مهرجان أمس�� �Ñالجوائز: جائزة ا�تحاد الدو�� للنقاد السينمائي

� الدو�� ل��ف�م الوثائقية ٢٠٢٠
السينما��

عن الفيلم
� تمتــد 

"القصــة الخامســة" حكايــة يرويهــا مؤلفهــا الشــاب، أحمــد عبــد، لرحلتــه الذاتيــة الــ��
� عصفــت بالعــراق خــ�ل العقــود ا��ربعــة 

بعمــر ســنوات الحــروب والÙاعــات الــ��
الماضية.

� باديــة 
يحــ�ï المؤلــف حكايتــه مــن خــ�ل شــخصيات الفيلــم؛ نّصــار، راعــي الغنــم اليافــع ·�

يديــة ذات الثمانيــة عــìí عامــا، ووالــد أحمــد، دّفــان  � ، الفتــاة المقاتلــة ال�� � �Ñالموصــل، وآخــ
ــان،  ــة، وعدن يراني êــة ا� ــرب العراقي ــ�ل الح � خ

ــرا·� ــش الع ــوات الجي ــوف ق � صف
ــو�� ·� الم

 �
� رجــع إليهــا مــع رفاقــه ·�

� محطــة القطــارات الــ��
� الــذي يعيــش لســنوات ·�

الشــيخ الســتي��
� العراق وإيران. �Ñى بýعمليات تبادل ا��

� عانــت مــن 
ــ�� ــج روحــه ال ــوح مــع هــذه الشــخصيات أن يعال يحــاول أحمــد مــن خــ�ل الب

مشاعر الخوف والغضب لينتهي به المطاف بالثورة.

عن المخرج
ــدأ  � بغــداد، العــراق ســنة ١٩٩٤. ب

ــد ·� ــد عب ــد أحم ول
� للفيلــم 

� المركــز العــرا·�
انط�قتــه بصناعــة ا��فــ�م ·�

المســتقل الــذي يرأســه المخــرج محمــد الدراجــي. 
قــام بإنجــاز فيلمــه القصــ�� "عــش الحــرب" الــذي كان 
� مهرجــان مالمــو ل��فــ�م العربيــة 

عرضــه ا��ول ·�
ــد الدراجــي عــ�  ــع المخــرج محم ــل م بالســويد. عم
ــدرب،  ــرج مت ــاعد مخ ــة" كمس ــل "الرحل ــه الطوي فيلم
كمــا عمــل أيضــا مــع المخــرج مهنــد حيــال عــ� فيلمــه 
ــة  ــام بكتاب ــا. ق ــة ذاته ــا" بالصف ــارع حيف ــل "ش الطوي
ة لمجموعــة  ومونتــاج مجموعــة أفــ�م وثائقيــة قصــ��
� العــراق. وحديثــاً، 

كات والقنــوات المحليــة ·� ìíمــن الــ
عمــل عــ� إنجــاز فيلمــه الوثائقــي الطويــل ا��ول، 

"القصة الخامسة".

القصة الخامسة

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٣٩



إخراج: لينا سويلم
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – ٧٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��
فرنسا، سويíا، قطر، الجزائر

ية والعربية � نجل�� êاللغة: الفرنسية والعربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: لينا سويلم

تصوير: لينا سويلم

مونتاج: ج�ديس جوجو

�
ìáإنتاج: ماري بالدوت

� – مهرجان  Ëالجوائز: جائزة الط�ب ��ول عمل – مهرجان سينيميد ٢٠٢٠؛ جائزة أفضل وثائقي عر�

٢٠٢٠ �
الجونة السينما��

عن الفيلم
وك، ا�نفصــال. قــدم جداهــا  Ëبعــد ٦٢ ســنة مــن الحيــاة معــاً، يقــرر جــدي لينــا، عائشــة ومــ�
� قلــب فرنســا، وواجهــا معــاً حيــاة 

ة القديمــة ·� قبــل ٦٠ ســنة مــن الجزائــر لبلــدة تيــ�� الصغــ��
 �

ــة ·� ــا الطويل � رحلتهم
ــص ·� ــا للتمحي ــا فرصــة للين ــة. شــكل انفصالهم ــن المضطرب المهاجري

� صمتهما.
المنفى، و·�

عن المخرجة
لينا ســويلم مخرجة وممثلة فرنسية-فلسطينية-جزائرية، 
� باريــس. بعــد تخرجهــا مــن جامعــة 

ولــدت وتســكن ·�
� مجــال الصحافــة وكواضعــة 

الســوربون، عملــت ·�
� مهرجانــات ا��فــ�م، دامجــة بذلــك شــغفها 

برامــج ·�
ــاþة.  ــة المع ــات العربي ــة المجتمع ــينما وبدراس بالس
"جزائرهــم"  ا��ول  الطويــل  الوثائقــي  فيلمهــا  فــاز 
 �

�· التنفيــذ  قيــد  وثائقــي  أفضــل  بجائــزة   (٢٠١٩)
 . �

ــينما�� ــان كان الس � مهرج
ــة ·� ــ�م الوثائقي ــة ا��ف زاوي

� مهرجــان رؤى 
اختــ�� "جزائرهــم" ليعــرض أول مــرة ·�

عن الواقع عام ٢٠٢٠. 
� ث�ثــة أفــ�م طويلــة، بإخراج 

مثلــت ســويلم مؤخــراً ·�
حفصيــة حــرزي وهيــام عبــاس وريحانــة. تعمــل حاليــاً 
ضافــة  êبا�  ، �

الثــا�� الطويــل  الوثائقــي  فيلمهــا  عــ� 
� عدة مشاريع. 

لعملها ككاتبة ومساعدة مخرج ·�

جزائرهم
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إخراج: كريمة سعيدي
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – ٩٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
بلجيكا، فرنسا، المغرب، قطر

ية � نجل�� êاللغة: العربية والفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

� جيمبال، رضا بن حمودة، كريمة سعيدي �Ñتصوير: كارول

مونتاج: فريدريك فيشيفيه

إنتاج: جو�� فرير وكريم عيطونة

الجوائز: جائزة لجنة التحكيم - مهرجان ا��لفية الدو�� ل��ف�م الوثائقية ٢٠٢١

عن الفيلم
� مــن 

� تعــا��
بعــد ســنوات مــن العــزل، تجــدد المخرجــة ع�قتهــا مــع والدتهــا، عائشــة، والــ��

مــرض آلزهايمــر. مــن بروكســل لطنجــة، رحلــة عائلــة تأثــرت بالمهجــر تتشــكل عــ�Ë التحفــظ 
اف، وع�Ë ا��لم والفرقة وا��õ والفرحة. وا�ع��

عن المخرجة
تســكن كر�ــة ســعيدي � بلجيــكا وهــي مــن أصــول مغربية. 
عملــت كمونت� لقنــاة RTBF منذ عــام ١٩٩٧، وكمونت� أف�م 
بــو  وثائقيــة ("ســائقة تكــ� � ســيدي بلعبــاس"، "معذ�
وكم£فــة  ســوداء")،  وقهــوة  أحمــر  "شــعر  البحــر"، 
الخنازيــر"،  تطــ�  ("عندمــا  طويلــة  ®فــ�م  اســتمرارية 
صنعــت   ،٢٠١٣ عــام   � كارمــن").  "وداعــاً  "أطفالنــا"، 
 �ــ²  ــن مغربي ــة ´هاجري ــات الصوتي ــن اللوح ــة م مجموع
 �و أصــوات.  و١٠  ¸تــ·ت  مســمى  تحــت  بروكســل، 
عــام ٢٠١٦، أخرجــت فيلــ·ً وثائقيــاً قصــ�اً باســم "عائشــة"، 
وهــو اســتحضار لوفــاة والدتهــا، ومقدمــة ل"طريــق للبيــت"، 

فيلمها الوثائقي الطويل ا®ول.

طريق للبيت
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إخراج: نíين لطفي الزيات
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – مناسب للجميع – عرض أرد��
Ùم

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

تصوير: ع� الم�ح

مونتاج: نíين لطفي الزيات

إنتاج: هالة لطفي

عن الفيلم
بعــد أن حلمــت والدتهــا بكابوس، تســافر نíيــن من القاهرة (حيــث قطنت منذ عام ٢٠٢٢) إ� مســقط 
 � � �Ñعالمــ � �Ñرحلــة بــ �

� الصعيــد لمحاولــة إنقــاذ بيتهــن القديــم. تأخذنــا المخرجــة ·�
رأســها طمــا ·�

� جدرانــه آخــر ذكرياتهــا عــن  �Ñل الــذي يحمــل بــ � تنتمــي ��ي منهمــا. تصــارع نíيــن فكــرة بيــع المــ��
طــة قديمــة مســجلة  ìýل بــ� جــدوى، وتجــد أ � أبيهــا الحبيــب. تحــاول نíيــن تنظيــف وصيانــة المــ��

من ��بيها، وكميناً من الذكريات.

عن المخرجة
� الصعيــد. بــدأت 

� ســوهاج ·�
ولــدت نíيــن الزيــات ·�

� مجلــة روز اليوســف. صنعــت 
كناقــدة وصحفيــة أفــ�م ·�

يــن، أولهمــا "عنــ�Ë ٦"، الفائــز بجائزة  � قص�� �Ñوثائقيــ � �Ñفيلمــ
ــان  � مهرج

ــان ·� نس êــوق ا� ــابقة حق � مس
ــم ·� ــة التحكي لجن

، وجائــزة لجنــة التحكيــم ��فضــل  � الــدو��
بغــداد الســينما��

 �
� المهرجــان القومــي للســينما المÙيــة ·�

وثائقــي قصــ�� ·�
ســود" (٢٠١٣)،  êالتــوب ا�" ، �

عــام ٢٠٠٩. أمــا فيلمهــا الثــا��
� مــÙ والهنــد وفرنســا والمغرب. 

� مهرجانــات ·�
فُعــرض ·�

"ع الســلم" هــو أجــدد أف�مهــا، وأول فيلــم وثائقــي طويــل 
 �

� مهرجــان القاهــرة الســينما��
تخرجــه. عــرض ��ول مــرة ·�

.٢٠٢٠ ( Ëكانون ا��ول (ديسم� �
الدو�� ·�

ع السلم
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� كاوبر سيلفانو
ارو، كرس�� � ، مرح محمد الخطيب، كارو�� باوتيستا ب�� إخراج: خالدية عامر ع��

� أول Ë٢٠٢١ – ٨١ دقيقة – مناسب للجميع – عرض عر� – �
وثا,·�

و الو�يات المتحدة، ا��ردن، ب��

ية � نجل�� êسبانية والشيبيبو – مع ترجمة إ� ا� êاللغة: العربية وا�

� كاوبر سيلفانو
ارو، كريس�� � ، مرح محمد الخطيب، كارو�� باوتيستا ب�� تصوير: خالدية عامر ع��

ج، لورا دوجت، تسنيم توغوج Ëمونتاج: إ.ب. �ندس�

ج، لورا دوجت، تسنيم توغوج، ��� مادوينيو مدينا Ëإنتاج: إ.ب. �ندس�

عن الفيلم
 �

� ا��ردن ومخرجتــان مــن أصــول شــيبيبو-كونيبو ·�
ي ·� مخرجتــان ســوريتان مــن مخيــم الزعــ��

وع مــع مجموعــة فتــاة  ìíمــ �
اســلن مــن خــ�ل تصويــر يومياتهــن عــ�Ë الحــدود ·� و ت�� ليمــا، بــ��

مــن نــوع آخــر. يــروي "فقــط البحــر بيننــا" أربــع قصــص شــخصية عميقــة تتكلــم عــن ا��مومــة 
والهجرة وقوة المقاومة ع� الصعيدين الشخ|� والمجتمعي.

عن المخرجات المشاركات (أول عمل):

فقط البحر بيننا

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٣

الخطيــب  محمــد  مــرح 
ســورية  أفــ�م  صانعــة 
مخيــم   �

�· تعيــش 
 �

�·  � �Ñل�جئــ ي  الزعــ��
فيلمهــا  فــاز  ا��ردن. 
 (٢٠١٥) "أطفــال"  القصــ�� 
 �

ــز ·� ــن الجوائ ــد م بالعدي
مختلفــة  مهرجانــات 
فــازت  كمــا  ل��فــ�م. 
 �

�· ا��و�  بالجائــزة 
ة،  � ا�ôونة ا��خ��

مهرجان Punto de Vista الدو�� ل��ف�م الوثائقية. ·�
ــاً  ــت فيلم ز وأكمل ــ�� ــة طومســون روي اً لجمعي صنعــت فيلمــاً قصــ��
بزاويــة ٣٦٠ درجــة. تــم عرض أول فيلم طويل لهــا، "فقط البحر بيننا" 
� مهرجــان 

(بدعــم مــن مؤسســة صندانــس وكرييتــف كابيتــال)، ·�
هوت دوكس لعام ٢٠٢١.

ارو  � بــ�� باوتيســتا  كارو�� 
مــن  أفــ�م  صانعــة 
شــيبيبو-كونيبو  أصــول 
وممارســة ثقافيــة وناشــطة 
 �

�· كانتاجايــو   �
�· تعيــش 

عــرض  و.  بــ��  �
�· ليمــا 

 �
فيلمهــا القصــ�� "اســمع��

� مهرجــان 
�· (٢٠١٦) " �

أغــ��
الشــمالية  كارولينــا 
��مريــكا   �

الســينما��
� الوكالة 

� مقالــة ·�
ال�تينيــة ومهرجــان أليــس. ظهــرت أيضــاً صورهــا ·�

 �
�· نســان  êا� قضايــا حقــوق  حــول  بوبليكــو  أوخــو  ا�ســتقصائية 

ــم  ــرض أول فيل ــم ع ــام ٢٠٢٠. ت ــول ع ــر التج ــاء حظ ــا أثن مجتمعه
ــس  ــة صندان ــن مؤسس ــم م ــا" (بدع ــر بينن ــط البح ــا، "فق ــل له طوي

� مهرجان هوت دوكس لعام ٢٠٢١.
وكرييتيف كابيتال)، ·�

عــ��  عامــر  خالديــة 
ســورية  أفــ�م  صانعــة 
ي  � مخيــم الزع��

تعيــش ·�
� ا��ردن. عــرض 

�· � �Ñل�جئــ
" فتــاة مــن  فيلمهــا القصــ��
نــوع آخــر" (٢٠١٥) ��ول مرة 
صندانــس  مهرجــان   �

�·
 �

، وتــم عرضه ·� �
الســينما��

ومهرجــان  كان  مهرجــان 
ســاوث  بــاي  ســاوث 

 Op-docs مجموعة �
ويست (SXSW)، وفاز بالعديد من الجوائز. وظهر أيضاً ·�

ــة  ــ� منح ــة ع ــت خالدي ــز. حصل ــورك تايم ــة النيوي ــة لصحيف التابع
إنتاجية A-٣٨ من مهرجان كاسل ل��ف�م الوثائقية لعام ٢٠١٥. تم عرض أول 
فيلــم طويــل لهــا، "فقــط البحــر بيننــا" (بدعــم مــن مؤسســة صندانس 

� مهرجان هوت دوكس لعام ٢٠٢١.
وكرييتيف كابيتال)، ·�

� كاوبــر ســيلفانو 
كريســ��

ــ�م  ــة أف مصــورة وصانع
من أصــول شــيبيبو-كونيبو 
ــش  ــة تعي ــة ثقافي وممارس
 �

�· ليمــا   �
�· كانتاجايــو   �

�·
ــراج  � إخ

ــاركت ·� و. ش ــ�� ب
الفيلــم القصــ�� "قطعــة 
 �

�· الغابــة  مــن  ة  صغــ��
الــذي   ،(٢٠١٥) المدينــة" 
 �

ــور ·� ــزة الجمه ــاز بجائ ف
� المعــرض 

ــا أيضــاً ·� ــرت صوره ــا. ظه � ليم
ــ�� ·� ــي بريم مهرجــان م

و وأمريــكا الشــمالية  � معهــد بــ��
الجماعــي صــور مــن أجــل التغيــ�� ·�

. تــم عــرض أول فيلــم طويــل لهــا، "فقــط البحــر بيننــا"  �
الثقــا·�

� مهرجــان 
(بدعــم مــن مؤسســة صندانــس وكرييتيــف كابيتــال)، ·�

هوت دوكس لعام ٢٠٢١.



إخراج: ريم تميمي

وثائقي – ٢٠٢١ – ٨٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض عالمي أول
تونس

ية � نجل�� êاللغة: عربية تونسية وفرنسية وإيطالية – مع ترجمة إ� ا�

   سيناريو: ريم تميمي

، ريان ويليام هاريس، أنيتا ، سيمون غامب�� � Ëالدين بن معاطي، سليم حر� Ùتصوير: ريم تميمي، ن 
وفانوفا مي��

 مونتاج: أنس السعدي

��
� ، لينا شعبان م�� �

 إنتاج: درة بوشوشة الفرا��

عن الفيلم
� كنــف هــذه الحضــارات الثــ�ث. 

� تونــس مــن أب جزائــري وأم صقليــة وترعرعــت ·�
ولــدُت ·�

� كانــت 
� منــذ أن كانــت تدعــى إفريقيــا والــ�� �Ñولــد فيهــا أجــدادي الجزائريــ �

هــذه ا��رض الــ��
. مجموعــة مــن  �õهــي مســقط رأ �

�öمنــذ بدايــة القــرن المــا � �Ñقبلــة لهجــرة أجــدادي الصقليــ
ا��يدي العاملة الصقلية تهاجر با��ôف نحو هذه "ا��رض الموعودة".

� المهجــر 
� الصقليــة ·�

� رحلــة بحــث وإعــادة اكتشــاف لعائلــ��
� مئــة عــام، أذهــب ·�

بعــد مــ|�
� إيطاليا وفرنسا. �Ñمنذ ٦٠ عاما والمشتتة ب

عن المخرجة
ريــم تميمــي مصــّورة فوتوغرافّيــة، باحثــة وأمينــة 
� تاريــخ تونــس وفنونهــا وثقافتهــا. شــاركت 

أرشــيف ·�
"مقرونــة  الفوتوغرافيــة.  المعــارض  مــن  عديــد   �

�·
� عالم السينما. 

" أول تجربة لها ·� � Ëعر�

مقرونة عربي

مسابقة ا��ف�م العربية الوثائقية الطويلة٤٤
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البطاطا
إخراج: محمد البدري

دراما – ٢٠٢١ – ١١ دقيقة – مناسب للجميع – عرض دو�� أول
Ùم

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
 سيناريو: مروة مصطفى

 تمثيل: لب�� ونس، كريم عبد العليم، مختار رجب، سارة
هشام

تصوير: محمود فوزي
مونتاج: محمود مهدي

إنتاج: محمد البدري

عن الفيلم
أحــداث الفيلــم مســتوحاة مــن لوحــة آكلــو البطاطــا 
كا  � مــن الطبقــة المنعدمــة تشــ�� �Ñتــýلفــان جــوخ. أ
 �

�öة ا��و� مكونــة مــن ا��ب راýســكن واحــد، ا�� �
�·

وا��م أحــ�م وطفلتهمــا، وا��ýة الثانيــة عبــارة عــن 
 �

زهــرة وزوجهــا. تجلــس أحــ�م مــع ابنتهــا وهــي ·�
ــن  ــرج م ــرة تخ ــد زه ــم نج ــديد، ث ــق ش ــة قل حال
ــا  ــا زوجه ــاي، ويتبعه ــراد الش ــا ب � يديه

ــة و·� الغرف
ــوم.  ــ�� معل ء غ �

ìõ ــن ــا م ــاول أن يمنعه ــو يُح وه
ــع  ــام، وتقط ــة الطع ــول طاول ــع ح ــت الجمي يلتف
الطفلــة حديثهمــا وتهجــم عــ� البطاطــس والشــاي 
ــا  ــدو عليه ــا ويب � مكانه

ــع ·� ــا تق ــم نجده ــاً، ث ýيع
أعــراض التســمم، ويُصاحــب هــذا نظــرات ذات 

� مختلفة من الجميع.
معا��

عن المخرج
يحمــل محمــــد البــــدري بكالوريــوس آداب 
 �

ــد ·� ــد، ول ــة، مــÙي الجنســية والمول ي � إنجل��
خــراج كمصمم  êعــام ١٩٩٤. يعمــل بعيــداً عــن ا�
يــة. حاصــل ع�  � جــم لغــة إنجل�� جرافيــك وم��
� مــن المعهــد العــا�� 

خــراج الســينما�� êورشــة ا�
ــم  ــذا الفيل ــد ه ــام ٢٠١٩. يع للســينما بمــÙ ع
مــارس  لــه، ولكنــه  أول تجربــة سينمائيـــــة 
خــراج  êوا� والتأليــف  التمثيــل   � �Ñبــ المــíح 
لمــدة ١٥ عامــاً. حاصــل عــ� العديد مــن الورش 

خراج والمونتاج. êالسيناريو وا� �
الدرامية ·�

 ٨ سنين
�
إخراج: زياد المزرعا��

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

لبنان
ية والفرنسية � نجل�� êاللغة: عربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: دوريس سابا

�
، زياد المزرعا�� �

تمثيل: نج� المزرعا��
تصوير: فطمه رشا شحادة

مونتاج: أورن� معلوف
إنتاج: ميليسا روكز

ة  الجوائز: جائزة الوصيف – صندانس ��ف�م التلفزيون القص��
ق ا��وسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٠ ìíلل

عن الفيلم
� طفولتهــا. آخــر 

نجــ�ء مــا زالــت تعيــش ·�
� ذاكرتها عمرها ٨ ســنوات. الحرب، 

صور ·�
ــينما، كل  ــغف بالس ــة، الش ــداث الطفول أح
� قلبهــا وعقلهــا. � 

هــذه المراحــل تختلــط ·�
ــا  � به

ــ�� ــذي يعت ــاد ال ــم إ� زي ء يوقظه �
ìõ

ويقرر استخدام السينما ليحفظها.

عن المخرج
ــن  ــ�� م ــرج ومونت ــور ومخ � مص

ــا�� ــاد مزرع زي
ة  شــمال لبنــان. تحــول شــغفه للتصويــر لمســ��
عالميــة  جوائــز  بعــدة  فــاز  كمخــرج.  عمــل 
مــن  كثــ��   �

�· صــوره  وعرضــت  للتصويــر، 
ــ�  ــ�وة ع ــة. ع ــة العالمي م �Ùــ�ت المخ المج
ــي  ــل صانع ــد أفض � أح

ــا�� ــ�Ë مزرع ــك، يعت ذل
الف�تــر عــ� مواقــع إنســتاجرام وفيســبوك 
وسنابتشــات. حصــل زيــاد عــ� جائــزة الوصيف 
ل��فــ�م  صندانــس  مهرجــان  مســابقة   �

�·
ق  ìíالــ منطقــة   �

�· ة  القصــ�� التلفزيونيــة 
القصــ��  لفيلمــه  أفريقيــا  وشــمال  ا��وســط 

،" � �Ñ٨ سن" �
وتــم اختيــار الفيلــم بشــكل رســمي ·�

� عــ�Ë عملــه عــ� 
عــدة مهرجانــات. يركــز مزرعــا��

عرض قصص الناس من كل الخلفيات المتنوعة.
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الجبل ا�حمر
إخراج: كامل حرب

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ١٥ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

لبنان
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: كامل حرب
تمثيل: أحمد بدير، مهدي هاشم، محمد المقدم

� فرحات �Ñتصوير: حس
مونتاج: كامل حرب

إنتاج: كامل حرب

� الدو��
 الجوائز: جائزة أفضل تصوير – مهرجان دكا السينما��

 للشباب ٢٠٢٠؛ جائزة لجنة الحكام الخاصة – مهرجان القدس
� الدو�� (غزة) ٢٠٢٠

السينما��

عن الفيلم
� داخــل  �Ñيصنعــه طفلــ �

هــو عالــم اســتثنا��
مدرســة داخليــة، حلــم بالذهــاب بعيــداً خلــف 
جدرانهــا الضيقــة حيــث ا��حــ�م تتحقــق، 
� الواقــع القــا�õ وا��حــ�م الغاليــة  �Ñولكــن بــ

جبل فاصل سيكون الحقيقة لكليهما.

عن المخرج
� مــن مواليــد العــام 

كامــل حــرب مخــرج لبنــا��
 �

�· بكالوريــوس   �
شــهاد�� عــ�  حائــز   ١٩٩١

الدراســات الســينمائية والعلــوم السياســية مــن 
القصــ��  فيلمــه  تمكــن  اللبنانيــة،  الجامعــة 
"الجبــل ا��حمــر" مــن الفــوز بجائــزة الوصيــف 
ق ا��وسط  ìíمنطقة ال �

�· SundanceTV لمهرجان
وشمال أفريقيا.

الخد ا¹خر
إخراج: ساندرو كنعان

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ١١ دقيقة – مناسب لجميع – عرض أرد��

Ùم
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: ساندرو كنعان، أحمد الغنيمي
غام �þ تمثيل: طارق عبد، درة يوسف، محي الدين

تصوير: جويدو ريموندو
مونتاج: نان�á فارس

� �Ñإنتاج: كوثر يونس، آ�ء لش

عن الفيلم
تتعــرض ابنــة نشــأت لهجــوم ضــاري عــ�� يــد 
� بلــة أن الجميع  �Ñان، وممــا يزيــد الط كلــب الجــ��
يزعــم أن ابنتــه هــي مــن اســتفزت الكلــب ليشــن 
الهجــوم، ممــا يثــ�� شــعوره با�ضطهــاد. تؤجــج 
مشــاعر لــم يتــم تســويتها إ� مواجهــة ســاخنة 
ك ا��ب بــ� خيارات ســوى  مــع طليقتــه، ممــا يــ��

. �
إسقاط إحباطاته ع� الجا��

عن المخرج
 �

بعــد حصولــه عــ� درجــة البكالوريــوس ·�
� القاهــرة 

ــة ·� ــن الجامعــة ا��مريكي ا�قتصــاد م
� جامعــة 

وا�نضمــام إ� ورشــة عمــل صيفيــة ·�
ــس  ــا، انتقــل ســاندرو كنعــان إ� باري كاليفورني
خــراج  êا� �

للحصــول عــ� درجــة الماجســت�� ·�
� مــن مدرســة EICAR للســينما. إثــر 

الســينما��
 �

عودتــه إ� مــÙ، عمــل كمســاعد مخــرج ·�
عــدة أفــ�م �معــة مــن بينهــا "تــراب ا��لمــاس" 
للمخــرج مــروان حامــد، وفيلــم "مقاومــة"، 
� المملكــة المتحــدة  �Ñك بــ وهــو إنتــاج مشــ��
ــا  . كم �

ــوي�� ــس س ــراج موري ــن إخ ــارات م م êوا�
"يوكــو  القصــ��  للفيلــم  كمونتيــ��  عمــل 

" من إخراج كوثر يونس. � �Ñوياسم
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الطفل المتمرد 
� بردعي

إخراج: شهرزاد الموم��
دراما – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض دو�� أول

بريطانيا
ية � نجل�� êمع ترجمة إ� ا� – �áوفرن � Ëمغر� � Ëاللغة: عر�

� بردعي
سيناريو: شهرزاد الموم��

� مخشن �Ñبو عابد، تارا احمد، ياس � �Ñياسم ، ة ا��س�� تمثيل: سم��
تصوير: جعفر رازا جفري

مونتاج: شاو دنج
إنتاج: اليسا اوشباك

عن الفيلم
تــدور أحــداث الفيلــم حــول عائلــة مغربيــة 
ل ذات  � مفككــة، تعمــل لديهم فتــو، خادمة المــ��
ــف  ــة عط ــا ع�ق � تربطه

ــ�� ــب وال ــب الطي القل
ــرض  ــن م � م

ــا�� � تع
ــ�� ــاس ال ــ�Ë إبن ــة ا��ك با�بن

ــر  ــس ا��م وا�ôم ــن نارجي ــراب ا��كل. ولك اضط
ل تتجاهــل مــرض ابنتهــا، وهــي  � � المــ��

الناهــي ·�
ــو  ــا فت � تبديه

ــ�� ــة ال ــن العاطف ــة ع ــ�� راضي غ
ــة  ــك تعيــش نارجيــس حال ــاس. نتيجــة لذل ين ê�
ة تجــاه ع�قتهــن، ولذلــك تقرر  دائمــة مــن الغــ��
ض  فــرض عقــاب قــا�õ عــ� أي شــخص يعــ��

ع� أحكامها الديكتاتورية.

عن المخرجة
� المغــرب  �Ñــ � بردعــي ب

نشــأت شــهرزاد المومــ��
� قلبهــا حــب وطمــوح 

مــارات، حيــث ولــد ·� êوا�
� عــام ٢٠١٧ انتقلت 

يــن تجاه الفــن البÙي. و·� كب��
� جامعــة 

إ� بريطانيــا لتــدرس صناعــة ا��فــ�م ·�
لنــدن ل��فــ�م وجامعــة ميــت فلــم وتخصصــت 
 . �

� وعلــم التصوير الســينما��
خــراج الســينما�� êا� �

�·
ومنــذ ذلــك الوقــت قامــت بصنــع عــدد كبــ�� مــن 
ة الروائية والتجريبيــة والوثائقية،  ا��ف�م القصــ��
وقــد ســاعدتها هــذه المشــاريع بإيصــال رؤيتهــا 
ــح أن  ــة. تطم ــة أوروبي ــة أفريقي ــا كروائي وصوته
تــروي قصصــاً تــدور حــول شــخصيات موجــودة 
� العالــم المجــرد الســاذج الــذي نشــأت داخلــه. 

�·
تقــوم حاليــاً بتطويــر نــص فيلمهــا القــادم والذي 

� شمال المغرب.
سيتم تصويره ·�

القدم اليسرى
إخراج: ف�ح البغدادي

� أول
تحري�ï – ٢٠٢٠ – ٣ دقائق – مناسب للجميع – عرض أرد��

العراق
اللغة: بدون حوار

سيناريو: ف�ح البغدادي
تصوير: ع�� إياد

مونتاج: ياý الخالد

�
نتاج الف�� êكة الطبقات السبع ل� ìý :إنتاج

�
 الجوائز: جائزة أفضل سيناريو –مهرجان مخيم الطفولة السينما��

ة ٢٠٢١ الدو�� ل��ف�م القص��

عن الفيلم
ــاً،  ــدم اليــíى" يدوي ــم "الق ــة فيل تمــت صناع
حيــث صنعــت الشــخصيات والبيئــة باليــد ثــم 
ــعار  ــة. ش ــاف الحرك ــة إيق ــم بتقني ــور الفيل ص
الفيلــم هــو "ارض بمــا عنــدك لعلــك تمتلــك مــا 
جــل أحــد  ك". يبــدأ الفيلــم ب�� � يملــك غــ��
ــاء مــن ســيارته الفخمــة ويقــف بم�بســه  ا��غني
ــع  ــد ملم ــدأ ي ــة، وتب ــام ملمــع أحذي ــة أم الثمين
، ويبــدأ خيالــه  �

ا��حذيــة لمســح حــذاء الغــ��
ان بعيــداً فيتخيــل نفســه مــكان هــذا  بالطــ��
ــه يصــدم  ــه الفارهــة، لكن ــش حيات الرجــل يعي

� اليíى مبتورة. 
عندما يكتشف أن قدم الغ��

عن المخرج
� عــام ١٩٧٩، 

فــ�ح البغــدادي مــن مواليد بغــداد ·�
� اللغــة 

وحاصــل عــ� شــهادة البكالوريــوس ·�
العربيــة مــن الجامعــة المســتنÙية. هــو كاتــب 
ســيناريو وصانــع ومحــرك ومصــور ومخــرج 
أفــ�م بتقنيــة إيقــاف الحركــة. كتــب عــدة أعمــال 
ــíح  ــون والم ــينما والتلفزي ــال الس � مج

ــة ·� فني
 �

والروايــة، وشــغل مناصــب عــدة منهــا عضــو ·�
، ومديــر إدارة  � الــدو��

مهرجــان بغــداد الســينما��
. وهــو  �

نتــاج الفــ�� êكــة الطبقــات الســبع ل� ìý
أيضــاً حاصــل عــ� عــدة شــهادات منهــا شــهادة 
مخــرج مــن المؤسســة العراقيــة لتنميــة الثقافــة 
� مــن 

ــو�� ــر التلفزي � التصوي
والســينما، وشــهادة ·�

ع�مي. êمركز أكيتو للتدريب والتطوير ا�
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الهبوط للقّمة
�

�öإخراج: آية را
� أول

تحري�ï – ٢٠٢٠ – ٥ دقائق – مناسب للجميع – عرض أرد��
ا��ردن

اللغة: بدون حوار

�
�öسيناريو: آية را

�
�öتصوير: آية را

�
�öمونتاج: آية را

�
�öإنتاج: آية را

عن الفيلم
� ا��بعــاد يتحــدث عــن 

فيلــم تحريــ�ï قصــ�� ثنــا��
يبــة الغربــة وكيف يمكن لملذاتهــا أن تعمينا عن  �þ
نعمــة العائلــة وا�ســتقرار والســكون. حيــث تــدور 
� كوخه 

أحــداث الفيلــم حــول صالح الذي يعيــش ·�
 �

الصغــ�� مــع أمــه، حيــث كانــت شــجرة التفــاح ال��
ــا  ــه. ولكــن ýعــان م ــه مصــدر رزق ل � ــب م�� بجان
ــل  ــذي يقاب ــل ال ــة الجب ــ� قم ــة ع ــه المدين تغري
� يــوم مــن ا��يــام، �حــظ صالــح انقطــاع 

كوخــه. ·�
التفــاح عــن الشــجرة ليقــرر هجــر أمــه ومصــدر 
ــد�ً مــن الصــ�Ë عــ�  ــة ب رزقــه والذهــاب للمدين
الشــجرة وا�عتنــاء بهــا. ولكــن عنــد تذوقه للشــوق 

والتعب، يحاول الرجوع لبيته بعد فوات ا��وان.

عن المخرجة
� طالبــة تحريــك ووســائط متعــددة مــن 

�öآيــة را
صناعــة   �

�· ا��و�  تجربتهــا  ا،  البــ�� جامعــة 
� فيلمهــا القصــ�� 

كانــت ·� ا��فــ�م والرســم 
وع  ìíمــ أيضــاً  كان  والــذي  للقّمــة"  "الهبــوط 
تخرجهــا بالجامعــة حيــث تــم إنتاجــه ســنة 
٢٠٢٠. طموحهــا أن تصبــح رســامة قصــص أطفال 
وأن تحــول تلــك القصــص والرســومات ��فــ�م 
ة تحتــوي عــ� تحريــك يلفــت أنظــار  قصــ��
لهــم  رســالة  لتقديــم  ويهــدف  ا��طفــال 

وإعطائهم دروساً بسيطة عن الحياة.

أميغدال
إخراج: دانا عبد الصمد

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ٢٠ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

لبنان
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: دانا عبد الصمد
تمثيل: كارول عبود، يح�� جابر

تصوير: سامر الصايغ
مونتاج: دانا عبد الصمد، سامر الصايغ

إنتاج: غنوة نÙ، دانا عبد الصمد
وت الدو�� لسينما المرأة ٢٠٢١ الجوائز: جائزة الجمهور – مهرجان ب��

عن الفيلم
� الســن، يعيشــان 

فريــد وآمــال زوجــان متقدمــان ·�
وحدهمــا مــن دون أو�د، وهمــا مــن عائلة اجتماعية 
راقيــة ويهمهــا جــداً ك�م ونظــرات المجتمــع. 
دراك،  êــات فقــدان للذاكــرة وا� ــد بنوب يصــاب فري
فيتشــتت وعيــه ويعيــش عالمــه الخــاص بأهوائــه 
وعفويتــه ويُظهر حقيقته بســعادة وحب بــ� قيود. 
� ســنها هذا؟ أن تتقبل زوجها 

فماذا ســتختار آمال ·�
كمــا هــو بحــب؟ أم أن تظــل تســعى للحفــاظ ع� 

� المجتمع؟
السمعة العريقة ومكانتها ·�

عن المخرجة
دانــا عبــد الصمد مخرجــة بعمــر ال٢١، متخرجة من 
ــت  ــون). التحق ــينما وتلفزي ــة (س ــة اللبناني الجامع
� إنتــاج، وشــاركت 

كــ�� ìý �
بتدريبــات مهنيــة ·�

ة  قصــ�� أفــ�م  خمــس   �
�· مخــرج  كمســاعدة 

يــن ا��ول (أكتوبــر) عــام ٢٠٢٠،  ìíت �
للطــ�ب. ·�

أنجــزت الفيلم القص�� "أميغــد�" كفيلم تخرج من 
� صناعــة 

الجامعــة اللبنانيــة وكانــت تجربتهــا ا��و� ·�
ة. تعمــل حاليــاً كمنتجــة حلقــات  ا��فــ�م القصــ��

نامج ýدة بعد العشاء ع� موقع يوتيوب. Ëل�
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.جيشا ل.و.ف
إخراج: مايك ف. ديرديريان

تحري�ï – ٢٠٢١ – ٩ دقائق – مناسب للجميع – عرض دو�� أول
 ا��ردن

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: مايك ف. ديرديريان

� �Ñتمثيل: رانيا الكردي، هالة عودة، سا�� سويدان، تامر قراع 
� �Ñتصوير: مايك ف. ديرديريان، تامر قراع
� �Ñمونتاج: مايك ف. ديرديريان، تامر قراع 

، زيدون كرادشة، مايك ف. ديرديريان � �Ñإنتاج: نادين طوقان، تامر قراع

عن الفيلم
� حيــاة 

"جيشــا ل.و.ف." يــدور حــول يــوم ·�
�� وصديقها عام ٢١٥٥. 

ôوحاميها ا� �
رسامة جرافي��

 �
�· ســاعة   ٢٤ غضــون   �

�· ا��حــداث  تجــري 
دلفيبوليــس، وهــي مدينــة مســتقبلية مضطربــة 
سياســياً واقتصاديــاً. أنشــأ ا�تحاد العالمــي، وهو 
 ، � �Ñــيوي ــرب وا�ôس � والع �Ñــ ــن ا��وروبي ــل م تكت
الشــارع  فــن  عــ�  للقضــاء  نــادا  مجموعــة 
 �

دد ·� بمســاعدة روبوتــات قاســية � ترحم أو تــ��
 �

� مــا أن يقبض عليهــم ·�
� الجرافيــ��

إعــدام فنــا��
� قويــة � 

الشارع.جيشــا ل.و.ف. رســامة جرافيــ��
� عالــم أصبحت 

تخــìá أحــد. ترســم وتعيــش ·�
ــه الطريقــة الوحيــدة  ــة عــ� الجــدران في الكتاب

داد المدينة. لنìí الكلمة واس��

عن المخرج
ــان  ــم قمص ــب ومصم ــان كات ــك ف. ديرديري ماي
ــا �  . عندم �

ــ�� ــورة وجرافي ــص مص ــام قص ورس
� محطــة 

يرســم، يعمــل قارئــاً ل��خبــار ومذيــع ·�
ــك  ــابق ماي ــي الس ــرر الصحف ــة. ق ذاعي êــس ا� بلي
ــتوديو  ــيس ا��س ــ�ل تأس ــن خ ــم م ــة الرس متابع
ــان رســم  ــدأ ديرديري ــه، ف.ا.د.ا. ٣٠٧. ب الخــاص ب
� المشــهد المحــ�� عــن طريــق وايــز 

�· �
الجرافيــ��

. قبــل ثــ�ث  �
يطــا�� Ëال� �

وان والمجلــس الثقــا·�
ســنوات ونصــف أطلــق فانزيــن، وهــي مجلــة 
� مــن ا��ردن  �Ñمحليــ � �Ñمصــورة جماعيــة مــع فنانــ
يطــاً مصوراً  ìý وخارجهــا. يرســم ديرديريــان أيضا
باســم الجانــب ا��كــ�ì ظ�مــاً مــن الملعقــة. قصــة 
 �

"جيشــا ل.و.ف." مســتوحاة من عمل ديرديريــان ·�
� مدينتــه عمــان، حيث 

� وفــن الشــوارع ·�
الجرافيــ��

يرسم تحت ا�سم المستعار ýدين.  

 

حاجز
إخراج: داليا نمليش

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ١٦ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

لبنان
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: باسكال سينيوري
� �Ñتمثيل: جوليان فرحات، أحمد حمدي، باسكال سينيوري، محمد ياس

تصوير: فاطمة رشا شحادة
 مونتاج: آدم جمال

إنتاج: مارين في�نت

عن الفيلم
وت خــ�ل أحداث  � ب��

تــدور أحــداث الفيلــم ·�
� ٢٠١٩. فأثنــاء عــودة الناشــطة اللبنانيــة 

الثــورة ·�
� مــن 

� أنتــو��
فــرح وحبيبهــا الفرنــ�á - اللبنــا��

ــد  ــا عــ� ي ــم إيقافهم إحــدى التظاهــرات، يت
ــا  � قامــوا بعمــل حاجــز، ولديهــم م �Ñمســلح

يلوموا فرح عليه.

عن المخرجة
داليا نمليش مخرجة لبنانية فرنســية، بعــد أن أنهت 
� باريس، 

عــ�م ·� êدراســة الســينما بالمعهد العــا�� ل�
أف ١   �

�� قنــاة   �
�· مسلســ�ت  كمنتجــة  عملــت 

 �
الفرنســية لث�ثــة أعــوام قبــل أن تنتقــل للعيــش ·�

بلدهــا لبنــان، حيث عملت كمخرجة ومديرة قســم 
ــا  ــش أيض ــل نملي ــة. تعم ــا عربي � ويبيدي

ــاج ·� نت êا�
 Dahlia حيــث تشــتهر باســم �

كمغنيــة ومؤلفــة أغــا��
.on the Run



ة٥٥ مسابقة ا��ف�م العربية القص��

حفنة تمر
 إخراج: هاشم حسن

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

السودان
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: إýاء الكوق��
þتمثيل: عبد الحكيم الطاهر، عبد ` جكنون، دياب عبد النا

تصوير: خالد عوض
مونتاج: إفان شيفر

 إنتاج: ممدوح صالح
ة ٢٠٢٠؛ جائزة � – مسابقة أفضل ا��ف�م القص��  الجوائز: جائزة التم��

� الدو�� ٢٠٢١؛ جائزة
 لجنة التحكيم – مهرجان أريزوما السينما��

� الدو�� ٢٠٢٠
البوابة الفضية – مهرجان البوابة الرقمية السينما��

عن الفيلم
� الصحــراء والنيل،  �Ñقريــة ســودانية خياليــة بــ �

�·
ــوار  ــاً بج ــة متمتع ــة مثالي � بطفول Ëــ� ــم ص ينع
ء الوحيــد  �

ìáالنهــر وبثمــار ا��رض الخصبــة. الــ
الــذي فــاق حبــه لحيــاة القريــة هــو تبجيلــه 
م وأحــد مــ�ك  العميــق لجــده، الرجــل المحــ��
� القريــة. لكــن هــذه الحياة 

�· � �Ñالمرموقــ �
�öا��را

� عندمــا يكتشــف الحقيقة 
ìõالجميلــة تبــدأ بالتــ�

المــزارع  وذلــك  العزيــز  جــده  ثــروة  وراء 
البشوش الذي فقد نصيبه.

عن المخرج
 �

حصــل هاشــم حســن عــ� البكالوريــوس ·�
ق ا��وســط مــن جامعــة كاليفورنيــا  ìíدراســات الــ
 �

ــة ·� ــون الجميل ــت�� الفن ــرا وماجس ــانتا بارب � س
�·

� لــوس 
خــراج مــن المعهــد ا��مريــ�ï للســينما ·� êا�

ــدأ  ــة تمــر"، ب ــم "حفن ــاج فيل ــوس. بعــد إنت أنجل
ــاً  ــه حالي ــا. ل � كاليفورني

ــ�م ·� ــج أف ــل كمنت العم
ــ�م   ــر مشــاريع ا��ف ــاج خاصــة لتطوي ــة إنت ك ìý

امج التلفزيونية. Ëوالوثائقيات وال�

 

حنة ورد
المخرج: مراد مصطفى

� أول
دراما – ٢٠٢٠ – ٢٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

Ùم
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

السيناريو: مراد مصطفى، محمد ع�� منصور
طاقم العمل: حليمة، ورد، مارينا فيكتور

: زيزو �
التصوير السينما��

تحرير: محمد ممدوح
المنتجون: سوسن يوسف، صفي الدين محمود

عن الفيلم
 ،Ùم �

حليمــة فنانــة حّنة ســودانية تعيــش ·�
الشــعبية  المناطــق  إحــدى  إ�  تذهــب 
لتحضــ�� العــروس قبــل حفــل زفافهــا، 
ــر ٧  ــن العم ــة م ــا ورد البالغ ــا ابنته وترافقه
� التجــول واستكشــاف 

� تبــدأ ·�
ســنوات والــ��

المكان بفضول ا��طفال.

عن المخرج
 �

مــراد مصطفــى مخــرج مــÙي، ولــد عــام ١٩٨٨ ·�
 �

� قــÙ الســينما ·�
القاهــرة. درس صناعــة ا��فــ�م ·�

 �
مــÙ ثــم بــدأ حياتــه المهنيــة كمســاعد مخــرج ·�

ــد مــن ا��فــ�م المســتقلة. تعــاون كمخــرج  العدي
ــار  � ا�ختي

ــذي كان ·� ــعاد" ال ــم "س � فيل
ــذي ·� تنفي

� ٢٠٢٠ ثــم مهرجــان 
الرســمي لمهرجــان كان الســينما��

. كان العــرض العالمــي ا��ول ل"حنــة ورد"  � �Ñبرلــ
ى.  Ëمهرجانات كــ� �

ان وتــم اختيــاره ·� مــون فــ�� كل��
فاز الفيلم بأك�ì من ٢٥ جائزة دولية.



ة٥٦ مسابقة ا��ف�م العربية القص��

عايشة
إخراج: زكرياء نوري

� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ٢١ دقيقة – مناسب للجميع – عرض عر�
المغرب

 اللغة: بدون حوار
سيناريو: محمد ر�ö سعود

�
�öين الراíتمثيل: ن

تصوير: عادل أيوب
مونتاج: زكرياء نوري، محمد ر�ö سعود

إنتاج: رؤوف الصباحي، خولة بن عمر

عن الفيلم
ل تقليــدي  � � ضواحــي إحــدى المــدن، ومــ��

�·
ــاة  ــنة حي ــة ذات ال٢٦ س ــش عائش ــيط، تعي بس
با��شــغال  روتينيــة. خــ�ل الصبــاح، تقــوم 
 �

ليــة وترعــى والدتهــا طريحــة الفــراش، و·� � الم��
لهــا، منتظــرة مــروراً  � المســاء، تغــادر عائشــة م��

محتم�ً لسائق شاحنة.

عن المخرج
 �

ــاء ·� ــدار البيض ــة ال ــوري بمدين ــاء ن ــد زكري  ول
� علوم 

عام ١٩٩٣، وبعد نيله شهادة البكالوريوس ·�
ياء والكيمياء سنة ٢٠١١، التحق بالمعهد العا��  � الف��
عــ�م بمدينــة الــدار البيضــاء،  êللصحافــة وا�
ــة ســمعية-بÙية.  ــوم هندس ــ� دبل وحصــل ع
 ، �

ا·� ــ�� ــه ا�ح ــتكمال تكوين ــكا �س ــافر إ� بلجي س
خــراج  êحيــث ولــج عــدة ورشــات تعلــم منهــا ا�
� هــذا المجــال، ليشــتغل 

وحظــي بتجــارب ·�
� المغــرب وبلجيــكا. ســنة 

كمســاعد مخــرج أول ·�
"عايشــة"،  ا��ول  القصــ��  فيلمــه  أخــرج   ،٢٠٢٠
 � Ëالعر� Ëالمخت� �

والذي اخت�� سنة ٢٠٢١ للمشاركة ·�
ليلتحــق  الســنة،  نفــس   �

�· الميديــا  لفنــون 
فرنســا   �

�· وجــه  ألــف  الفنيــة  بالمجموعــة 
للسيناريست هدى بنيامينة.

 

مريم
إخراج: دانا الدر

� أول
تحري�ï – ٢٠٢٠ – ٥ دقائق – مناسب للجميع – عرض أرد��

، هولندا � �Ñفلسط
اللغة: بدون حوار
سيناريو: دانا الدر
مونتاج: دانا الدر

إنتاج: دانا الدر
 الجوائز: جائزة أفضل فيلم تحري�ï – مهرجان فاتن حمامة

� ٢٠٢١؛ جائزة الجمهور – مهرجان السينما الفلسطينية ٢٠٢١
السينما��

عن الفيلم
ــة، تبحــث  ــدت شــجرتها الغالي ــد أن فق بع

مريم عن القوة من خ�ل تراثها.

عن المخرجة
دانا الدر من مدينة الناþة وعمرها ٢٦ سنة. يتفرع 
ــة  ــوم المتحرك ــ�م والرس ــم ا��ف � عوال

ــا ·� عمله
ــينمائية،  ــات الس � الدراس

ــة ·� ــيقى. بخلفي والموس
واصلــت دراســات الرســوم المتحركة ��نها تســعى 
إ� نقــل لحظــات مــن الجمــال والحضــور والحياة. 
� وتهــدف إ� 

� تراثهــا الفلســطي��
تتعمــق أعمالهــا ·�

تصويــر طريقــة الحيــاة هــذه مــن خــ�ل ýد 
القصص المرئية الشعرية.



ة٥٧ مسابقة ا��ف�م العربية القص��

َهرَدَبْشت
إخراج: سم�� القواص

� أول
دراما – ٢٠٢١ – ٥ دقائق – مناسب للجميع – عرض أرد��

لبنان 
ية � نجل�� êية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êاللغة: العربية وا�

سيناريو: سم�� القواص

� Ëتمثيل: عبد ` القواص، طارق المجذوب، لينا سّكر، عايدة وه�

�
تصوير: ميكاي� عرمو��

مونتاج: سم�� القواص
إنتاج: لما حاطوم، سم�� القواص

 الجوائز: أفضل فيلم خيال علمي – مهرجان أف�م الفن الرمزي
الدو�� ٢٠٢١

عن الفيلم
ة  ت القمامــة حــول شــوارع بلــدة صغــ�� ìíانتــ
� لبنــان ممــا أدى �نز�قهــا. حيــث تجمعــت 

�·
عــ� بعضهــا لتشــكل برجــاً هائــ�ً مــن القمامــة 
ــه ناطحــة ســحاب. فهــذا  يخــرق الســماء وكأن
الخطــة  يكــون  قــد  الغامــض  الحــدث 
ا�نتقاميــة للطبيعــة =� تدمــر كل مــن دمــر 
أرضهــا واســتغلها. أمــا الشــعوب، فهــي تائهــة 
وخائفــة وجاهلــة عــن ســبب هــذه الكارثــة 

الطبيعية المميتة.

عن المخرج
 �

� عــام ١٩٩٨ ونشــأ ·�
ولــد ســم�� القــواص ·�

 �
وت، لبنــان. تخــرج بدرجــة البكالوريــوس ·� بــ��

التلفزيــون والســينما مــن الجامعــة اللبنانيــة 
القصــ��   � Ëالطــ�� فيلمــه  حــاز  ا��مريكيــة. 
 �

"جّبــارة" مــن نــوع الرعــب عــ� جوائــز عــدة ·�
ــدو��  � ال �Ñــات ســينمائية عــ� المســتوي مهرجان
ة، عمــل عــ�  ــة ا��خــ�� � ا�ôون

ــا ·� . أم والمحــ��
انيــة بســيطة  � � ذو م��

فيلــم خيــا�� علمــي وبيــ��
ــم قصــ��  ــت"، وهــو أول فيل ــوان "َهرَدبَْش بعن
ــرر  ــواص كمح ــل الق ــا، يعم ــه. حالًي ــتقل ل مس
 .VFX وفنــان  مســتقل  فيديــو 
ســعى وراء هوايتــه هــذه وحولهــا إ� الخطــوة 
ــدى  ــل أن يتح ــة. يأم ــه المهني ــن حيات ا��و� م
أعــراف الســينما اللبنانيــة التقليديــة مــن خــ�ل 

تجربة أنواع جديدة من السيناريو وا��ف�م.

 

هناك أجمل
�
� الها�� �Ñإخراج: حسن

� أول
تحري�ï – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

العراق
اللغة: بدون حوار

� Ëسيناريو: سعد هدا�
مونتاج: انس الموسوي

�
� الها�� �Ñإنتاج: حسن

 الجوائز: أفضل فيلم – فعاليات ا��رض الذهبية ٢٠٢١؛ أفضل فيلم
؛ جائزة لجنة الحكام – مهرجان روما � الدو��

 – مهرجان دكا السينما��
� أفضل فيلم وأفضل مخرج – مهرجان

؛ جائز�� � الدو��
 السينما��

٢٠٢٠ �
وجدة السينما��

عن الفيلم
� توفــر النهاية قبل 

هنــاك أجمــل، الحيــاة الــ��
عنــاء الخــوض فيهــا حيــاة مرعبــة، فطبيعــة 
والراغبــة  للنهايــة،  الرافضــة  نســان  êا�
ــل  ــود يدخ ــن المول ــت م ــرة، جعل بالمغام
þاع التحــدي، ويثبــت بــأن البقــاء لمــن 
يكــí الصعــاب، ولكــن هنــاك أحــداث 

جعلت منه يغلق فوهة الرحم.

عن المخرج
ــل  ، يحم �

ــرا·� � ع
ــينما�� ــرج س � مخ

ــا�� � اله �Ñــن حس
� مــن جامعــة 

خــراج الســينما�� êا� �
بكالوريــوس ·�

بغــداد. أخــرج العديــد مــن ا��فــ�م الوثائقيــة 
� العديــد مــن 

للســينما والتلفزيــون، وشــارك ·�
المهرجانات محلياً، وعربياً، وعالمياً.

 �
�· �

� مؤســس ومديــر مهرجان النهج الســينما��
الهــا��

العــراق، وقــد اختــ�� كأحــد أعضاء لجنــة التحكيم 
 �

�· �
ــا�� ــل اله ــينمائية. يعم ــات س ــدة مهرجان � ع

�·
إحدى القنوات الفضائية العراقية.



ة٥٨ مسابقة ا��ف�م العربية القص��

هيمنغواي
إخراج: غيث العدوان، ليث العدوان

� أول
دراما – ٢٠٢١ – ١٤ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��

ا��ردن
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: غيث العدوان، ليث العدوان
� الدلو �Ñتمثيل: عبد ` جريسات، ج�ل سعيد، ياسم

تصوير: أحمد جلبوش
مونتاج: عبد ` سعدة

إنتاج: سليمان تادرس، غيث العدوان، ليث العدوان

عن الفيلم
� نهايــة الخمســينيات مــن 

�· �
نجيــب كاتــب أرد��

بأنــه  معتقــداً  أح�مــه   �
�· منغمــس  عمــره 

ــع  ــه م ــل ع�قت ــهر. تمث � ا��ش Ëــر� ــب الع الكات
الــذي  ة عامــاً  ìíالحاديــة عــ نــور ذو  ابنــه 
� حياتــه 

يشــارك معــه كل قــرار واختيــار ·�
جوهر حياته ككاتب وفنان. 

� مجتمــع 
يصطــدم نجيــب ببعــض الحقائــق ·�

� يقــدر الفــن وفاقــد ل��مــل، خصوصــاً بعــد 
حفــل إشــهار الكتــاب الــذي يمثــل قمــة نتــاج 
ــه  ــن فقاعت ــه م ــذي يخرج ــة، وال ــه الفني حيات
ق  مفــ�� أمــام  واقفــاً  واقعــه.  إ�  ويعيــده 

� عالمه الوردي وحقيقة باهتة. �Ñطرق ب

: � � المشارك�� عن المخرج��
غيــث وليــث العــدوان مخرجــان وكاتبــا أفــ�م 
عــدة   �

�· العــدوان  غيــث  عمــل  أردنيــان. 
ف للمؤثــرات والخــدع  ìíمشــاريع ل��فــ�م كمــ
، وفنــان رقمــي. حصــل  البÙيــة، ومونتــ��
� العديــد مــن 

غيــث عــ� فرصــة للعمــل ·�
� كانــت جــزءاً 

نتاجــات المحليــة والدوليــة الــ�� êا�
من مهرجانات عالمية.

ومصــور  ككاتــب،  العــدوان  ليــث  عمــل 
ا��فــ�م  مــن  لمجموعــة  ، ومخــرج  �

ســينما��
أيضــاً  عمــل  والوثائقيــة.  الروائيــة  ة  القصــ��
� الهيئــة 

� ل��فــ�م ·�
كمونتــ�� ومســاعد تقــ��

الملكيــة ا��ردنيــة ل��فــ�م ومهرجــان بــاك أب 
� ألمانيا.

آبد بيوند ·�

 

يوكو وياسمين
إخراج: كوثر يونس

� وآسيوي أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ١٢ دقيقة – مناسب للجميع – عرض عر�
Ùم

ية والعربية � نجل�� êية والهنغارية والعربية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êاللغة: ا�
سيناريو: كوثر يونس

تمثيل: هرمينا فتيول، سارة عبدالرحمن، بين�á مات

تصوير: روبرت ما��
مونتاج: ساندرو كنعان

إنتاج: كوثر يونس

عن الفيلم
تــدور أحــداث الفيلــم حول الشــابة المÙية 
� تطلــب منهــا صديقتهــا 

الــ�� ياســمينة، 
� ســفرها 

الهنغارية يوكو فجأة أن تســاعدها ·�
الــíي خــارج القاهــرة بعــد مقتــل طالــب 
� ياســمينة 

إيطــا�� بظــروف غامضــة. تقــ|�
� من  �Ñة معاً، غاضبتــ ويوكو ســاعاتهما ا��خــ��

الواقع البغيض.

عن المخرجة
 �

خــراج ·� êيــة درســت ا�Ùكوثــر يونــس مخرجــة م
" أرقاماً  �

�öالقاهــرة. حقــق فيلمهــا "هديــة مــن المــا
� عــدة 

ي، وُعــرض ·� � الحضــور الجماهــ��
قياســية ·�

مهرجانــات أفــ�م وطنيــة وعالميــة. حــاز الفيلــم 
� والــدو�� من 

عــ� المديــح ع� الصعيديــن الوطــ��
ج. نقاد كجاي وايزب��

عملــت كمســاعدة إخــراج وكمنتجــة لعــدة إع�نــات 
تلفزيونيــة وأفــ�م طويلــة. حصــل فيلمهــا "يوكــو 
� للثقافة  Ëعــ� تمويل من الصنــدوق العر� " � �Ñوياســم
 �

� مهرجــان مارســيليا الســينما��
والفنــون، وشــارك ·�

 �
� تأســيس مبــادرة راويــات ·�

. ســاهمت ·� الــدو��
كــة  ìý تأســيس �

، وســاهمت أيضــاً ·� � Ëالعالــم العــر�
ة. نتاج، مركزة ع� ا��ف�م القص�� êل� � �Ñقصت
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خطوات خضراء 
ــادة  ــن ج ــرة ولك ــوات صغي ــام خط ــذا الع ــان ه ــذ المهرج يتخ
ــد  ــز العدي ــر تعزي ــة عب ــق للبيئ ــتدام وصدي ــان مس ــو مهرج نح
قويــة  منصــة  الســينما  صناعــة  أن  نعتقــد  الممارســات.  مــن 

يمكن أن تســاهم فــي  تغيير إيجابي.

ــذا  ــي ه ــان ف ــا المهرج ــي اتخذه ــوات الت ــي الخط ــذه ه ه
االتجاه: 

ــة  ــة التجاري ــواد العالم ــض م ــتخدام بع ــادة اس ــالل إع ــن خ ــة م ــا الكربوني ــل بصمتن • تقلي
الماضي  للعام 

إزالة مولدات الديزل كمصدر رئيســي للكهرباء في ســينما الســيارات   •
•  تحفيــز المركبــات الكهربائية

• تقليــل نفاياتنا والمــواد المطبوعة
•  اســتخدام مواد تغليف صديقــة للبيئة 

إعادة تدويــر مخلفاتنا     •
تعويــض البصمــة الكربونيــة الناتجــة مــن ا¢جــراءات الضروريــة مثــل الســفر والنقــل    •

عــن طريــق التبرع للعربيــة لحماية الطبيعة لزراعة 674 شــجرة في ا£ردن
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إخراج: فلوريان زيلر
� أول

دراما – ٢٠٢٠ – ٩٧ دقيقة – مناسب للجميع – عرض أرد��
المملكة المتحدة، فرنسا

ية  � نجل�� êاللغة: ا�

سيناريو: فلوريان زيلر

، أوليفيا كولمان، مارك جاتيس � � هوبكي��
تمثيل: آنثو��

� سميثارد �Ñتصوير: ب

ينوس Ëمونتاج: يورجوس �م�

إنتاج: فيليب كاركاسون، سايمون فريند، كريستوف سبادون

� دور البطولة وأوسكار ��فضل سيناريو مقتبس – جوائز ا��كاديمية ٢٠٢١
الجوائز: ا��وسكار ��فضل أداء لممثل ·�

عن الفيلم
ــه  ــل ظروف ــاول تقب ــا يح ــنه، وبينم ــ�Ë س � ك

ــاعدة ·� ــه للمس ــاو�ت ابنت ــل كل مح ــض رج يرف
� ماهية حقيقته نفسها. 

� ذات عقله و·�
� جميع أحبته و·�

ة، يبدأ بالشك ·� المتغ��

عن المخرج
 ، �áحــي ومخــرج فرنــíوكاتــب م �

فلوريــان زيلــر روا��
� هــذا 

� تشــويقاً ·� �Ñحيــíالكتــاب الم ìوصــف أنــه "أكــ�
ــات، منهــم ا��ب وا��م  ــن ١٠ مíحي ــ�ì م ــب أك العــÙ". كت
والحقيقــة والكذبــة وذروة العاصفــة، ومؤخــراً مíحيــة 
 Ëمــن ٤٥ دولــة. تعتــ� ìأكــ� �

ا�بــن. عرضــت مíحياتــه ·�
� الســنوات 

مíحيــة ا��ب مــن أكــ�ì المíحيــات المحبوبــة ·�
ا��خــ�� ووصفــت مــن صحيفــة الجارديــان أنها "أكــ�ì مíحية 
� آخــر عــìí ســنوات"، وفازت 

جديــدة نالــت إعجــاب النقــاد ·�
بعدة جوائز. "ا��ب" هو أول فيلم له كمخرج.

ا�ب

قسم ا��ف�م الدولية٦٢

عن الفيلم
أحــداث الفيلــم مســتوحاة مــن لوحــة آكلــو البطاطــا 
كا  � مــن الطبقــة المنعدمــة تشــ�� �Ñتــýلفــان جــوخ. أ
 �

�öة ا��و� مكونــة مــن ا��ب راýســكن واحــد، ا�� �
�·

وا��م أحــ�م وطفلتهمــا، وا��ýة الثانيــة عبــارة عــن 
 �

زهــرة وزوجهــا. تجلــس أحــ�م مــع ابنتهــا وهــي ·�
ــن  ــرج م ــرة تخ ــد زه ــم نج ــديد، ث ــق ش ــة قل حال
ــا  ــا زوجه ــاي، ويتبعه ــراد الش ــا ب � يديه

ــة و·� الغرف
ــوم.  ــ�� معل ء غ �

ìõ ــن ــا م ــاول أن يمنعه ــو يُح وه
ــع  ــام، وتقط ــة الطع ــول طاول ــع ح ــت الجمي يلتف
الطفلــة حديثهمــا وتهجــم عــ� البطاطــس والشــاي 
ــا  ــدو عليه ــا ويب � مكانه

ــع ·� ــا تق ــم نجده ــاً، ث ýيع
أعــراض التســمم، ويُصاحــب هــذا نظــرات ذات 

� مختلفة من الجميع.
معا��



إخراج: تساو جينلينج
� أول

دراما – ٢٠٢٠ – ١٢٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
� �Ñالص

ية � نجل�� êاللغة: الصينية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: تساو جينلينج

�
ìáت �

ìõ ،تمثيل: وانج تشوان-جان

تصوير: مارك �� بينج بينج

مونتاج: لياو تشينج-سونج

إنتاج: لياو تشينج-سونج

� الدو�� ٢٠٢١؛ تنويه خاص – 
� التصوير – مهرجان فجر السينما��

نجاز الفائق ·� êالجوائز: جائزة ا�
ق ا��ق| ٢٠٢١ ìíلسينما ال �

مهرجان أودي��

عن الفيلم
� تقــدس الدببــة. 

نقــاذ حيــاة أخيــه، ينفــى مــن قبيلتــه الــ�� ê� ًبعــد أن يقتــل توتــو الصغــ�� دبــا
� بالقــرب مــن  �Ñــ ــاء ويعمــ� كحطاب ي للبق � ــ�� ــه لي ــو مــع أخي بعــد عــدة ســنوات يصــارع توت
ــا  ــن. بينم ق ا��خوي ــ�� ــرأة، يف ــس الم ــب نف � ح

ــا ·� ــا يقع ــا. عندم ــا فيه � ترعرع
ــ�� ــة ال الغاب

ــن خــ�ل  ــاً آخــر. م ــو طريق ــار توت ، يخت ìــ� ــ�ì وأك ــة أك ــع الطبيعــة والغاب ي م � ــ�� يتواصــل لي
ــة  ــاب الطبيع ــاهد عق ــة ونش ــات الحي ــع الكائن � جمي �Ñــ ــق ب ــط العمي ــش الراب ــا، نعي قصتهم

الغامض ع� كل إنسان يجرحها.

عن المخرجة
 �

� أكاديميــة الدرامــا المركزيــة ·�
درســت ســاو جينلينــج ·�

، حيــث حصلــت عــ� شــهادة الدكتــوراة بتخصــص  � �Ñالصــ
� كليــة الفنــون 

� ٢٠١٦/٢٠١٥ التحقــت ·�
ا��دب الدرامــي، و·�

ــن ســجل  ــا. يتضم ــوب كاليفورني ــة جن � جامع
الســينمائية ·�

� كتابــة الســيناريو ســيناريوات ��فــ�م "تعــرف عــ� 
عملهــا ·�

الســيدة قلــق" (٢٠١٤)، و"التــأوه بالحــب" (٢٠١٦)، و"ســبع 
وســبعون يومــاً" (٢٠١٧). كتبت أيضاً ســيناريو فيلــم "الروح"، 

والذي هو أول فيلم لها كمخرجة.

الروح

قسم ا��ف�م الدولية٦٣



إخراج: كافيه مظاهري
� أول Ëكوميديا – ٢٠٢٠ – ٩٧ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض عر�

إيران، كندا

ية � نجل�� êاللغة: الفارسية وا��لمانية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: كافيه مظاهري
، مرت|� خانجا�� ، ýوش سيدی، محسن كيا�� تمثيل: سوسن پرور، مهدخت مو���

� سنجري
تصوير: حامد حسي��

مونتاج: پويان شعله ور

إنتاج: ýوش سعيدي، كاوه مظاهري

� الدو�� ٢٠٢١؛ أفضل فيلم طويل 
الجوائز: أفضل فيلم وأفضل سيناريو – مهرجان فجر السينما��

� الدو�� ٢٠٢١
أول – مهرجان شنغهاي السينما��

عن الفيلم
� أكــرم وآذر تكذبــان عــن اختفــاء أخيهــن بقولهــن أنــه هــرب إ� ألمانيــا. مــع الوقــت  �Ñا��ختــ

ستبدأ هذه الكذبة بالتضخم وستقود الجميع ��ماكن غريبة ومشؤومة.

عن المخرج
� طهــران، إيــران. حصــل ع� 

�· ١٩٨١ �
ولــد كافيــه مظاهــري ·�

� هندســة ســكك الحديــد، وبــدأ 
شــهادة البكالوريــوس ·�

� عام ٢٠٠٥. قام بصنع ٥ أف�م 
�· �

صناعة ا��ف�م بتعليم ذا��
ة وأكــ�ì مــن ٢٠ وثائقــي. أحد أف�مــه، "تنميق"،  روائيــة قصــ��
يرانيــة وفــاز بأكــ�ì مــن ٨٠ جائــزة  êالســينما ا� �

نجــح بشــدة ·�
عالمية. "بوتوكس" أول فيلم طويل له.

بوتوكس

قسم ا��ف�م الدولية٦٤



قسم ا��ف�م الدولية٦٥

إخراج: ريتشارد بوب�ك، ديانا نيل
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – ٩٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
جنوب أفريقيا، كندا

ية  � نجل�� êاللغة: ا�
سيناريو: ريتشارد بوب�ك، ديانا نيل

تصوير: ج�وكو بيموديز، مارك أوفارغل
� مونتاج: رايان مالي��

إنتاج: بوب مور، نيل براندت
الجوائز: أفضل فيلم وثائقي طويل – مهرجان سبايفليكس ل��ف�م ٢٠٢١؛ أفضل فيلم وثائقي 

� الدو�� ٢٠٢٠
جنوب أفريقي – مهرجان ديربان السينما��

عن الفيلم
 �

� بيــل، الــذي ولــد ·�
ìذو المبــادئ الزلقــة، اللــورد تيمــو� �

يطــا�� Ëحيــاة مديــر الســمعة ال� �
" نظــرة ·� "تأثــ��

ــلطة العالميــة، بــدءاً بتحويــل مارغريــت ثاتــìí "للمــرأة  عائلــة مــن الطبقــة العاملــة. صعــد لقمــم الس+
الحديديــة"، ثــم بالعمــل مــع مــن تبــع الديكتاتــور التشــي�� آوغوســتو بينوشــيه. بعــد ذلــك تشــعب إ� 
 �

ìتيمــو� ســاهم   ،١٩٩٨ عــام   �
�· هــم.  وغ�� ا��وســط  ق  ìíوالــ وروســيا  وأفريقيــا  فرنســا 

 ìــ� ــ�� ��ك ــة ح ــمعة كممثل ــبت س � اكتس
ــ�� ــر، ال ــل بوتينج ــة بي ــات العام ــة الع�ق ــاء وكال � إنش

ــل ·� بي
 �

ìاســتطاع بهــا تيمــو� �
" يتفحــص الطريقــة الــ�� الشــخصيات شــبهة، بغــض النظــر عــن الظــروف. "تأثــ��

� تب�� عليها أنظمة حوكمتنا.
كائه بتشكيل وتحويل ذات المؤسسات ال�� ìýبيل و

عن المخرج المشارك (أول عمل)
ــز  ــرج حائ ــي ومخ ــب وصحف ــ�ك كات ــارد بوب ريتش
 � �Ñالصحفيــ  ìأكــ� مــن  أصبــح  جوائــز.  عــ� 
� جنــوب 

يــن للجــدل ·� � والمث�� �Ñالمقروئــ � �Ñالسياســي
أفريقيــا كمحــرر حــر لصحيفــة الديــ�� مافريــك. 
ناميــة  دولــة   ٣٠ مــن   ìأكــ� مــن  بالتقريــر  قــام 
لــوكا�ت أنبــاء مــن جميــع أنحــاء العالــم، وكان 
اق  Ëالــ� الضــوء  بجائــزة  فــاز  فريــق   �

�· عضــواً 
مة للصحافة ا�ستقصائية. �Ùالعالمية المخ

عن المخرجة المشاركة (أول عمل) 
غ، جنــوب أفريقيــا. خريجــة كليــة الدراســات العليــا  Ëديانــا نيــل صحفيــة ومخرجــة حائــزة عــ� جوائــز مــن جوهانســ�
� إعــ�م بهــدف رعايــة الصحافــة ا�ســتقصائية وصناعــة 

كــ�� ìý للصحافــة مــن جامعــة كولومبيــا، ومشــاركة بتأســيس
� من تحديات عالمية غ�� مسبوقة.

� زمن أصبحت الصحافة تعا��
ا��ف�م الوثائقية ·�

تأثير



إخراج: أوريل
� أول

تحري�ï – ٢٠٢٠ – ٧٤ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
فرنسا، إسبانيا، بلجيكا

ية � نجل�� êية – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êسبانية وا� êاللغة: الفرنسية والكتالونية وا�

ي � سيناريو: جون-لوي ميل��

ار إيرنانديز سييه، دافيد مارسيه، ج�� ي لوم�� ، فال�� � جي لوب�� تمثيل: س��

مونتاج: توماس بيل��

جه �لو، جوردي ب. أوليفا إنتاج: س��

� الدو�� ٢٠٢٠؛ أفضل فيلم 
الجوائز: جائزة الجمهور وجائزة أفضل سيناريو – مهرجان أثينا السينما��

� تحري�ï طويل – جوائز ا��ف�م ا��وروبية Ëار ٢٠٢١؛ أفضل فيلم أورو� � تحري�ï – جوائز س��

عن الفيلم
ســبانيون من  êاير) من عام ١٩٣٩. يهرب الجمهوريون ا� Ëشــهر شــباط (ف� �

تدور أحداث الفيلم ·�
� الحكومــة الفرنســية معســكرات تجميــع، حاجــزة 

نظــام فرانكــو الديكتاتــوري لفرنســا. تبــ��
� الذيــن يصعــب عليهــم الحصــول عــ� المــاء أو الطعــام أو وســائل  �Ñبداخلهــا ال�جئــ
� أحــد تلــك المخيمــات، ســيصبح رجــ�ن مفرقــان بســياج مشــّيك أصدقــاء. 

النظافــة. ·�
، المحارب ضد نظام فرانكو. أحدهما حارس، وا�ôخر الرسام الشه�� جوسيپ بارتو��

عن المخرج
ــل كرســام  ــام ١٩٨٠. يعم � ع

ــد ·� ــ�á ول ــل رســام فرن أوري
صحفــي للصحيفــة اليوميــة لــو مونــد وللصحيفة ا��ســبوعية 
الســاخرة لــو كانــار أونشــينيه. عمــل أيضــاً عــ� عــدة تقاريــر 
 ، مصــورة للعديــد مــن الصحــف الفرنســية. كرســام كاركاتــ��
 � �Ñقصتــ منهــم  كتابــاً،  يــن  ìíالع حــوا��  أوريــل   ìíنــ
عــام   �

�· الخشــبية.  وا��عمــال  ك�نســتينو   ، � �Ñمصورتــ
٢٠١١، أخــرج مــع فلورانــس كــور أول فيلــم قصــ�� حــر=� لــه، 

"أكتوبر ا��سود". "جوسيپ" أول فيلم طويل له.

جوسيپ

قسم ا��ف�م الدولية٦٦



إخراج: أجيتبال سينج
� أول Ëدراما – ٢٠٢١ – ٨٤ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض عر�

الهند

ية � نجل�� êاللغة: الهندية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: أجيتبال سينج

تمثيل: فينامراتا راي، تشاندان بيشت، سونال جا

تصوير: دومينيك كو�ن

مونتاج: باريكشيت جا، سايمون برايس

إنتاج: آجاي راي، آ�ن مكآليكس، َمو�� سينج، أميت ميهتا

� أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل – مهرجان �س 
الجوائز: جائزة السيدة هاريماجوادا الفضية لثا��

� الدو�� ٢٠٢١؛ جائزة الجمهور ��فضل فيلم – مهرجان الفيلم 
بالماس دي غران كناريا السينما��

� لوس أنجلوس ٢٠٢١؛ جائزة أفضل مخرج – مهرجان نيو يورك ل��ف�م الهندية ٢٠٢١؛ جائزة 
الهندي ·�

� الدو�� ٢٠٢١
لجنة التحكيم ��فضل فيلم – مهرجان أوراي السينما��

عن الفيلم
 �

� طريقــاً تأخــذ ابنهــا عــ� الكــر�õ المتحــرك فيــه مــن قريتهــم ·�
� أم �دخــار المــاء لتبــ��

تعــا��
جبــال الهم�يــا لمعالــج طبيعــي، ولكــن زوجهــا مقتنــع بــأن طقــوس الجاغــار التقليديــة هــي 

الحل، فيíق المدخرات.

عن المخرج
� ســن الثامنــة 

� و�يــة بنجــاب، وكان ·�
ولــد أجيتبــال ســينج ·�

ــده المــزارع والجنــدي الســابق  مــن عمــره عندمــا افتتــح وال
� مدينــة بطنــدا وخíت بشــدة وأغلقت نتيجة 

صالــة ســينما ·�
� المنطقــة. انتقــت عائلتــه ��حمــد آبــاد حيــث 

لحالــة التمــرد ·�
� حــي فقــ�� 

. ترعــرع بعــد ذلــك ·� �
عمــل والــده كحــارس أمــ��

� الهنــد 
� إثــر مناهضــة الســيخ ·� يتســم بالعنــف وواجــه التميــ��

� ذلــك الوقــت. بعــد دراســته الكيميــاء والمــíح والتصويــر، 
�·

� الكتابــة والقــراءة 
ســعى وراء صناعــة ا��فــ�م. شــغفه ·�

 Ëمومبــاي عــ� �
والطبــخ وركــب الدراجــات والســفر. ينتقــل ·�
الدراجة ويستخدم هاتف نوكيا قديم الطراز.

حريق في الجبال

قسم ا��ف�م الدولية٦٧



إخراج: آرثر جونز
� أول Ëوثائقي – ٢٠٢٠ – ٩٢ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة – عرض عر�

الو�يات المتحدة

ية  � نجل�� êاللغة: ا�

سيناريو: آرثر جونز

� Ë� تمثيل: مات فيوري، روبرت بارنز، سمانثا

ت كيبلر، جاي موسمان، ديفيد أوسوي ، ك�� �
تصوير: جيورجيو آنييلي��

مونتاج: درو ب�تمان، كاترينا تيلور، آرون ويكيندين

، كارين كابوتوستو، آرون ويكيندين �
إنتاج: جيورجيو آنييلي��

ثناســنوي ٢٠٢٠؛ أفضــل فيلــم وثائقــي  ê٣ للصــورة المتحركــة ا� � Ë� الجوائــز: أفضــل وثائقــي – مهرجــان
� أو 

� التصميم المر��
نجاز الممتــاز ·� êة ل��ف�م الوثائقيــة ٢٠٢٠؛ جائزة ا� طويــل – مهرجــان الســماء الكبــ��

� الدو�� ٢٠٢٠؛ أفضل 
� السينما التكريمية ٢٠٢١؛ أفضل وثائقي – مهرجان المنارة السينما�� �Ñجوائز ع – �ïالتحري

� ٢٠٢٠؛ جائزة المخرج الصاعد – مهرجان صندانس ل��ف�م ٢٠٢٠
وثائقي – مهرجان الرصيف السينما��

عن الفيلم
داد  ــة �ســ�� ــة صعب ــدع، بمعرك � الضف Ëــ� ــع شــخصية بي ــوري، صان ــارك في ــان م يدخــل الفن

ة ممن استخدموها لمصالحهم الخاصة. شخصيته الكرتونية الشه��

عن المخرج
ــر  ــد" هــو أول فيلــم مــن إخــراج آرث "رجــل الشــعور الجي
ــو  ــة، فه ــذه القص ــíد ه ــداً ل ــب ج ــه مناس ــز، ولكن جون
� المســتقل 

رســام كاركاتــ�� قــدم مــن نفــس المشــهد الفــ��
للقصــص المصــورة الــذي قــدم منــه محــور الفيلــم مــات 
عــام   �

�· لرســوماته  كتابــاً  جونــز  آرثــر   ìíنــ فيــوري. 
ته  ٢٠١١ باســم مذكــرات الم�حظــات ال�صقــة. عــ�Ë مســ��
 � �Ñومخرجــ � �Ñلصحفيــ �ïتحريــ �

ــر فــ�� ــة، عمــل كمدي الفني
مــة عالميــة.  �Ùكات مخ ìý وعمــل مــع عــدة ، � �Ñوثائقيــ
� عــدة أفــ�م وثائقيــة طويلــة، منهــا "تمويــل 

عمــل مؤخــراً ·�
 "٧٧ و"الملجــأ   (٢٠١٥) هولمــز"  تشــاك  قصــة   : �õأســا

" (٢٠١٨) و"هال" (٢٠١٨). � �Ñ(٢٠١٧) و"مملوك، قصة أمريكت

رجل الشعور الجيد

قسم ا��ف�م الدولية٦٨
٦٨



إخراج: سام سوكو
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – ٩٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
كينيا

ية � نجل�� êية والسواحلية والكيكويو – مع ترجمة إ� ا� � نجل�� êاللغة: ا�

تصوير: جويل "إنجو" نجوي، كريس ريس هوارث، سام سوكو
� مونتاج: مي� آونج-ثوين، سام سوكو، رايان مولي��

� كاماو، سام سوكو
إنتاج: تو��

الجوائز: الفيلم ا�فتتاحي – مهرجان هوت دوكس ٢٠٢٠؛ أفضل فيلم طويل (بالتساوي) – مهرجان 
ا��ف�م ا��فريقية وا�ôسيوية وا��مريكية ال�تينية ٢٠٢١؛ أفضل فيلم وثائقي – مهرجان ديربان 

� الدو�� ٢٠٢٠؛ أفضل فيلم – مهرجان اللقاءات الجنوب أفريقي الدو�� ل��ف�م الوثائقية 
السينما��

� ٢٠٢٠؛ جائزة لجنة تحكيم ا��ف�م 
٢٠٢٠؛ أفضل فيلم وثائقي طويل – مهرجان الجونة السينما��

٢٠٢٠ �
الوثائقية العالمية للمونتاج الخاصة – مهرجان صندانس السينما��

عن الفيلم
� كينيا. ولكــن، كأب 

يونيفيــس موانجــي جــريء وجســور. يعتــ�Ë أكــ�ì مصــور صحفــي تشــويقاً ·�
ي. ســيضطر  � زوجتــه نجــ�� �Ñلث�ثــة أطفــال، تصنــع هــذه الخصــال مصاعبــاً شــديدة بينــه وبــ

. �õشح لمنصب سيا � بلده وعائلته عند قراره لل�� �Ñل�ختيار ب

عن المخرج
، يبحــث عــن  � Ëنايــرو� �

ســام ســوكو مخــرج ومنتــج أفــ�م ·�
� المســاحات السياســية 

� تتيــح لــه ا�نغمــار ·�
القصــص الــ��

 �
� مجــال تثقيــف المواطنة ·�

وا�جتماعيــة. ســمح لــه عملــه ·�
المســاحات الموســيقية والواقعيــة والروائيــة بالتشــبيك مــع 
كــة  ìý بتأســيس  ســاهم  العالــم.  حــول  مــن   � �Ñفنانــ
� أنتجــت 

نتــاج الكينيــة، الــ�� êصنــدوق الضــوء – أفريقيــا ل�
 ٢٠١٨ ســنة   �

�· ل��وســكار  المرشــح  القصــ��  الفيلــم 
ــه،  ــل ل ــي طوي ــم وثائق ــرض أول فيل ــم ع ". ت �

ــو وو�� "وات
� عام ٢٠٢٠.

�· �
� مهرجان صندانس السينما��

�· ،" �
"سوف��

سوفتي
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و إخراج: أوليفييه ب��
� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ١٠٠ دقيقة – مناسب للجميع – عرض عر�

بلجيكا

ية والعربية � نجل�� êاللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

و، إيوسيبيو �ريا سيناريو: أوليفييه ب��

ينيس باو ، آلبان ماسون، يانّيك رونييه، ب�� ج�� تمثيل: بازيل جرونب��

تصوير: توماس رونتييه

مونتاج: مارتن يانسنس

إنتاج: أنابي� نزري

الجوائز: جائزة القلب – مهرجان بوسان الدو�� لسينما ا��طفال والشباب ٢٠٢١؛ أفضل فيلم (مسابقة 
� الدو�� ٢٠٢١

) – مهرجان مولوديست كييف السينما�� � �Ñعرض المراهق

عن الفيلم
ــاء  ــابقة للعلم � مس

ــاً ·� ــم ذو ال١١ عام ــارك جي ــده، يش ــع وال ــدة م ــدة جدي ــه لبل ــد انتقال بع
ــاً بالــí، مطــارداً  ــرة حقيق ــا منطــاداً طائ ــأن يبني ــم ب ــه إيمــا. يقنعهــا جي الصغــار مــع زميلت
� مغامــرة ســتقربهما 

بذلــك حلــم أبيــه فــب الوصــول إ� الفضــاء. ســيجر جيــم إيمــا معــه ·�
أك�ì من بعضهما البعض.

عن المخرج
 �

� آر ��
� لقنــا��

نتــاج والمديــر الفــ�� êو مصمــم ا� أوليفييــه بــ��
. يعمــل أيضــاً  � �Ñإل البلجيكيتــ �

� آي وكلــوب آر ��
�· �

آي ��
� مســتقل لحمــ�ت دعائيــة كبــ�� والفيديوهــات 

كمديــر فــ��
 �

�· يقبــع  الحقيقــي   �
الفــ�� ولكــن طموحــه  الموســيقية، 

� عــام ٢٠١٧ فيلمــه القصــ�� 
خــراج. صــور ·� êالكتابــة وا�

ــال علمــي  ــه "لغــز" قصــة خي ــب ومخــرج. فيلم ا��ول ككات
ــن  ــب كاتري ــل فيلي � والممث

ــ�� ــع المغ ــاون م ــاعرية بالتع ش
�� المصمم من ستيفان آلو.

ôوكوزمو، الف�� ا�

ولد الفضاء

قسم ا��ف�م الدولية٧٠
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فيلم الختــــام
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إخراج: ميسون الهبيدي
دراما – ٢٠٢٠ – ٢٠ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٦ سنة

ا��ردن
ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: ميسون الهبيدي
� سعد، صهيب نشوان، محمد غسان، كرم غصاب خليل �Ñتمثيل: رك

تصوير: ع�� السعدي

�
مونتاج: أما��

إنتاج: جنا زين الدين

عن الفيلم
� حقــول قريتهــم النائيــة وتنحــدر مــن إحــدى العائــ�ت 

ديانــا، فتــاة مزارعــة، تعمــل ·�
 � ــ�� ل لتجه � ــ�� ــطح الم ــ� س ــقيقاتها ع ــة ش ــا برفق ــوم إجازته � ي

ــا ·� ــس ديان ــة. تجل المحافظ
ان. بالنســبة لديانــا، إنهــا الفرصــة المناســبة لمقابلــة  أنفســهن لحضــور حفــل زفــاف أحــد الجــ��
حبيبهــا الــíي. تكتشــف أمرهمــا والــدة ديانــا ومــن بعدهــا العائلــة بأكملهــا. عنــد بــزوغ فجــر 
ــة  � المزرع

ــل ·� ــاب ا� العم ــاحنة للذه � الش
ــة ·� ــاء العائل ــع نس ــب جمي ــث، ترك ــوم الثال الي

افقهن بــأن يأخــذ جميــع الفتيــات غــ��  كالمعتــاد. يطلــب والــد ديانــا مــن شــقيقها الــذي ســ��
. وجات معه، ��نه يريدهن أن يشهدن ما سيحصل. إنه يوم ديانا ا��خ�� � الم��

عن المخرجة
� أدوار 

ميســون الهبيــدي مخرجــة وكاتبــة أردنيــة. عملــت ·�
� العديــد مــن ا��فــ�م والمسلســ�ت التلفزيونيــة 

مختلفــة ·�
ــة منــذ ٢٠١٣. "ســارة" أول فيلــم وثائقــي  وا��فــ�م الوثائقي
قصــ�� مــن إخراجهــا وتــم ترشــحيه لمهرجــان مالمــو 
ــة  � الســينمائية ضمــن فئ �Ñــام فلســط ــة وأي للســينما العربي
ة.  لــدى الهبيــدي شــغف بخلــق  ا��فــ�م الوثائقيــة القصــ��

منظور جديد وروايات 

ديانا

فيلم الختام٧٢
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ن إخراج: هيل�� سيست��
� أول Ëدراما – ٢٠٢٠ – ٩٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٨ سنة – عرض عر�

فرنسا
ية � نجل�� êاللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

ن ي، هيل�� سيست�� سيناريو: كاتيل كييف��
تمثيل: فانسون �كوست، في�ï كريبس

تصوير: هشام علوي
مونتاج: توماس مارشون، ماريون مونييه، لي� ديزيل

عن الفيلم
 � �Ñنــان وإيلــ � جزائــر مــا زالــت مســتعمرة فرنســية. ف��

� عــام ١٩٥٦، ·�
تــدور أحــداث الفيلــم ·�

� تحــارب  �Ñلنيــل اســتق�لهم، وإيلــ � �Ñنــان ناشــط يحــارب مــع الجزائريــ � الحــب. ف��
غارقــان ·�

نان. سيغ�� التاريخ قدرهما بشكل � رجعة فيه. من أجل حياة ف��

عن المخرج
� إقليم لوت 

� عــام ١٩٨١، وترعــرع ·�
ن ولــد ·� هيلــ�� سيســت��

ــ�ل  ــارج" خ ــه "الخ ــ�� ل ــم قص ــرج أول فيل ــا. أخ � فرنس
�·

دراســته الجامعيــة. بعــد ث�ثــة أفــ�م أخــرى، أخــرج أول 
ــز. بعــد  ــز عــ� الجوائ ــدال"، الحائ ــه، "فن ــل ل ــم طوي فيل
ذلــك أخــرج ٩ حلقــات مــن المسلســل المشــهور "المكتــب". 
. أخــرج  �

"مــن إخواننــا الجرحــى"، هــو فيلمــه الطويــل الثــا��
� إم ومشــهد 

اً عــن أصــول فرقــة إن �� أيضــاً مسلســ�ً قصــ��
حاليــاً.  نتــاج  êا� قيــد  وهــو  فرنســا،   �

�· هــوب  الهيــب 
ومجموعــة  إف١٠  آر  إس   �

�· عضــو  ن  سيســت��
. � �Ñتعمل نحول المساواة والتنوع السينمائي �

٥٠/٥٠ ال��

من إخواننا الجرحى

موعد مع السينما الفرنسية العربية٧٦
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إخراج: سوزان ليندون
� أول

دراما – ٢٠٢٠ – ٧٣ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
فرنسا

ية � نجل�� êللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: سوزان ليندون

تمثيل: سوزان ليندون، آرنو فالوا
يمي أتار تصوير: ج��

مونتاج: باسكال شافونس
نتاج êل� � Ë� كة آفينيو ìý :إنتاج

عن الفيلم
 �

ــاة ذات ســتة عــìí ربيعــاً، تمــل مــن أقرانهــا. كل يــوم تمــر بجانــب مــíح ·� ســوزان فت
ــن  ــم م ــه. بالرغ ــة ب ــح مهووس ــناً، وتصب ــ�Ë س ــل رجــ�ً أك ــاك، تقاب ــا للمدرســة. هن طريقه
ــن ســوزان  � الحــب. لك

ــل ويقعــا ·� ــة للمل ــا البعــض إجاب � بعضهم
ــا، يجــدا ·� ــرق عمرهم ف

اً لتســتمتع  � عانــت كثــ��
متخوفــة مــن أنهــا تضيــع حياتهــا كفتــاة يافعــة. الحيــاة نفســها الــ��

بها مثل أقرانها.

عن المخرجة
 �

� باريــس. التحقــت ·�
� عــام ٢٠٠٠ ·�

ولــدت ســوزان لينــدون ·�
ــع الفرنســية  ي الراب � مدرســة هــ��

�· ìíــ ســن الخامســة ع
نفــس   �

�· الربيــًع"  "زهــر  كتابــة   �
�· وبــدأت  المرموقــة، 

 �
الوقــت. تخرجــت لينــدون مــن المدرســة بتقديــر امتيــاز ·�

� الرســم 
يــة ·� � عــام ٢٠١٨، وقــررت أن تأخــذ دورة تجه��

ــا  ــة العلي ــة الوطني � المدرس
ــا ·� ــل التحاقه ــنة قب ــدة س لم

� صيفها التاســع 
� عام ٢٠١٩، ·�

� باريس. ·�
للفنون التشــكيلية ·�

� رحلــة التحضــ�� لفيلمهــا الطويــل 
، قــررت أن تبــدأ ·� ìíعــ

ا��ول كمخرجة وممثلة رئيسية.

زهر الربيع

موعد مع السينما الفرنسية العربية٧٧
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إخراج: سليم صعب
� أول

وثائقي – ٢٠٢٠ – ٥٨ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة – عرض أرد��
فرنسا، لبنان

ية � نجل�� êاللغة: العربية – مع ترجمة إ� ا�
سيناريو: سليم صعب
تصوير: سليم صعب
مونتاج: ميكايل ياري
إنتاج: سليم صعب

عن الفيلم
� لبنــان. نــزل عــدد 

يــن ا��ول، ٢٠١٩، حــدث هيجــان غــ�� مســبوق ·� ìíمــن ت ìíالســابع عــ �
�·

� والمطالبــة بالعدالــة  Ëيــ� �Ùكبــ�� مــن النــاس إ� الشــوارع ل�حتجــاج عــ� ا�رتفــاع ال
ــل  ــم تحلي ــي تقدي ــذا الوثائق ــوي ه ــد. � ين ــيا�õ الفاس ــام الس ــقوط النظ ــة وس ا�جتماعي
طــ�ق، بــل هــو نظــرة قريبــة ��ول أربعــة أشــهر مــن  êل�حتجاجــات عــ� ا� �õســيا

� والمتظاهرين من جميع ا��عمار والملل. �Ñوالفنان � �Ñالمظاهرات، مغطية بذلك المسلح

عن المخرج
ســليم صعــب، فنــان الــراب الســابق والمخــرج ومذيــع 
صعــب  لــدى  حقيقــي.  هــوب  هيــب  ناشــط  الراديــو، 
� عامــاً خلفيــة عمــل عميقــة  �Ñذو ا��ربعــ �

-اللبنــا�� �áالفرن
ــل  ــابق، ويعم � الس

ــات راب ·� ــ�ث ألبوم ــق ث ــة. أطل وطويل
� عــام 

ــاً كصحفــي حــر لعــدة مجــ�ت. أخــرج وأنتــج ·� حالي
� لبنــان"، الــذي 

وت: هيــب هــوب ·� ٢٠١٧ الوثائقــي "شــارع بــ��
� عــدة دول ومهرجانــات، وحــاز ع� تغطيــة إع�مية 

عــرض ·�
� عــام ٢٠١٨، أخــرج الفيلــم الوثائقــي "قوية" 

عالميــة واســعة. ·�
. � Ëالعالم العر� �

الذي يتحدث عن الفنانات النساء ·�

 أرز أكتوبر

موعد مع السينما الفرنسية العربية٧٨
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موعد مع السينما الفرنسية العربية٧٩

� قص�� - نوازي لو سيك)
صيام الصيف (جائزة لجنة التحكيم ��فضل فيلم روا��

إخراج: عبد النور زيان
 كوميديا – ٢٠٢٠ – ١٨ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة

فرنسا
ية � نجل�� êاللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: عبد النور زيان
ي وعمر، تيمي جوي ماربوت، يونس بواب، نادرة Ëتمثيل: ص� 

عيادي
إنتاج: ملوكوتون ل��ف�م

عن الفيلم
� يــوم مشــمس، يحــاول قــادر ذو ال ١١ عامــاً صيــام 

�·
رمضــان ��ول مــرة. يرافقــه صديقــه المقــرب رودي 
غــ�� المســلم، الــذي ينظــر للصيــام كلعبــة تحــدي. 
لتحمــل صعوبــة هــذا اليــوم، عليهمــا مكافحــة 

الجوع والعطش والملل.

عن المخرج
بعــد تخرجــه بشــهادة ا��دب الحديــث التطبيقي، 
� ســان 

التحــق عبــد النــور زيــان بجامعــة المدينة ·�
ــد  ــا. بع ــيناريو فيه ــة س ــم ��ول دفع � وانض

دو��
ــة  � الكتاب

ــوده ·� ــة جه ــ� مضاعف ــل ع ــك، عم ذل
� مواقــع التصوير. هو 

� ومســاعد ·�
اتــه كتقــ�� Ëوخ�

� تنســق 
� مجموعــة بــ� خجــل، الــ��

عضــو ·�
النــوع  حــول  ثقافيــة  وفعاليــات  معارضــاً 
 ،٢٠١٩ عــام   �

�· والجنســانية.  ا�جتماعــي 
أخرج فيلمه القص�� ا��ول، "البيان".

إخراج: باستيان دوبوا
تحري�ï – ٢٠٢٠ – ١٦ دقيقة – غ�� مناسب لمن هم دون ١٣ سنة

فرنسا
ية � نجل�� êاللغة: الفرنسية – مع ترجمة إ� ا�

سيناريو: باستيان دوبوا
ناديت دوبوا، برونو دوبوا تمثيل: باستيان دوبوا، ب��

نتاج êإنتاج: ب�ست ل�

عن الفيلم
لعــìí ســنوات، وددت أن أســمع مــن جــدي عن 
الحــرب الجزائريــة. اليــوم، لســت متأكــداً مــن 
ــول، و�  ــد أن يق ــا يري ــمع م ــد أن أس � أري

ــ�� أن
ح�� صناعة هذا الفيلم.

عن المخرج
بعــد دراســة الفنــون التطبيقيــة والحصــول عــ� 
� ا�تصــا�ت المرئيــة، 

� متفــوق ·�
شــهادة فــ��

انضــم باســتيان دوبــوا لجامعة علــوم ا�تصا�ت 
ة  المختصــة بالرســوم ث�ثيــة ا��بعــاد. بعــد فــ��
� قطــاع ألعــاب الفيديــو، قــ|� 

ة قضاهــا ·� � وجــ��
� مدغشــقر حيــث أخــرج أول فيلــم قصــ�� 

ســنة ·�
ــم  ــاز الفيل ــرات الســفر". ف ــه، "مدغشــقر، مذك ل
ــام  � ع

ــكار ·� ــزة أوس ــح لجائ ــز ورش ــدة جوائ بع
� "عبــادة الحمولــة"، عن 

٢٠١١. يتحــدث فيلمــه الثــا��
أســطورة فلســفية بنيت حــول الجماعــات الدينية 
يــا  � � تكونــت بعــد اختــ�ط ســكان مي�ن��

الــ��
� الحــرب العالميــة الثانيــة، 

� بالغربــاء ·� �Ñا��صليــ
� تمحــورت حــول التطــور التكنولوجــي 

والــ��
الهائــل الــذي لــم يرونــه مــن قبــل. يعمــل دوبــوا 

أيضاً كفنان بÙي.

تذكار، تذكار (جائزة لجنة التحكيم ��فضل فيلم تحري�ï - نوازي لو سيك)

� حازم 
ة ا��ردنية. ســيتم منــح أربع جوائــز (من تصميــم ونحــت الفنــان ا��رد�� � المســابقة الخامســة عــìí ل��فــ�م القصــ�� Ëالعــر� �áة ينظــم مهرجــان الفيلــم الفرنــ مســابقة ا	�فــ§م القصــ��

� وجائــزة الجمهــور ��فضــل فيلــم وثائقــي وجائــزة الجمهــور 
� ا��ربعــة الفائزيــن بالجوائــز التاليــة: لجنــة التحكيــم ��فضــل فيلــم وثائقــي وجائــزة لجنــة التحكيــم ��فضــل فيلــم روا�� �Ñللمخرجــ ( � Ëالزعــ�

، الفائــزة بجائــزة أفضــل وثائقــي بمســابقة الفيلــم  � Ëى شــيما التــل، وستســتكمل اللجنــة مــ�� شــها� Ëأمانــة عمــان الكــ� �
�· �

أس لجنــة التحكيــم هــذه الســنة مديــرة القســم الثقــا·� . ســت�� �
��فضــل فيلــم روا��

يــن  قص��  � �Ñفيلمــ عــرض  ســيتم  المناســبة،  وبهــذه   .٢٠٢٠ الــدو��   �
الســينما�� عمــان  مهرجــان   �

�· قصــ��   � Ëعــر� فيلــم  أفضــل  بجائــزة  الفائــزة  الغوطــي،  ومــي   ،٢٠١٩  �
�· القصــ�� 

� بنوازي لو سيك، فرنسا. Ëالعر� �áمهرجان الفيلم الفرن �
�· �ïوأفضل فيلم تحري �

فائزين بجائزة لجنة التحكيم ��فضل فيلم روا��



المهرجان  فريق 

Director
Nada Doumani Áندى دوما 

Programming

Areeb Zuaiter – Head of Programming –   Ãعريب زعي 
Shatha Bataineh – Programming & Industry Coordinator –  شذى بطاينة

Said Zagha – Programmer Short Films –  سعيد زاغة
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Bassam Alasad – Head of Industry –  بسام ا®سعد 
Lucie Guanodent – Assistant Industry– غانودان Åلو

Consultant

Baha Al Hussein ²بهاء الحس 

Venue & Logistics 

Moeen Al Kiswani – Venue Manager – Áمع² الكسوا 

Ihsan  Al Khleifat – Assistant Venue & Logistics –  إحسان الخليفات 

Design & Production

Mohammed Abdelhadi – Art Director–  محمد عبدالهادي 

Mohamed Hajjaj – Graphic Designer–  محمد حجاج 

Media

Rick W. Hindi – Communications & Media Coordinator - ريك و. هندي 

Partnerships

Suha Alasad – Partnerships & Events Coordinator -سها أسعد 

Guest Relations

Murad Farrah - مراد فراح 

Raed Jarrar - رائد جرار 

Finance

Loay Awad – Financial Supervisor  –لؤي عوض  
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Technical Support
Youssef La� – IT Specialist -�Ë يوسف 
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Mohammed Salem – AV technical support – Îمحمد السا 

فريق الهرجان ممÓّ للهيئة ا´لكية ا®ردنية لÐف�م و´ديرها العام مهند البكري ولجميع 

ا´وظف² الذين ساهموا � التحض�ات  للمهرجان بشتى الطرق.  
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