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مهرجان الجونة السينمائي

بواسطة   2017 عام  السينمائي  الجونة  أنشئ مهرجان 
الممثلة  مع  بالتعاون  ساويرس  نجيب  المهندس 
الدولية  الفعاليات  ومنظم  رزة،  بشرى  والمنتجة 
منسي،  عمرو  إيفنتس  آي  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
الجونة  مؤسس  دعم  المبادرة  عزز  زادة.  كمال  والمنتج 
رعاة  من  العديد  ودعم  ساويرس  سميح  المهندس 
القطاع الخاص. يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة 

المصرية.

يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة 
بالسينما  الشغوف  للجمهور  المتنوعة  األفالم  من 

والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خالل فن السينما، ووصل صناع األفالم من المنطقة بنظرائهم الدوليين 
من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف األصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس 
ليكون محفًزا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خالل ذراع الصناعة الخاصة به: منصة الجونة السينمائية. ُتقدم الدورة 

الخامسة للمهرجان مجموعة من أحدث األفالم من جميع أنحاء العالم.

الطويلة،  الوثائقية  األفالم  ومسابقة  الطويلة،  الروائية  األفالم  )مسابقة  رسمية  مسابقات  ثالث  من  المهرجان  برنامج  يتكون 
ومسابقة األفالم القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 80 فيلًما، من 
أهم وأحدث اإلنتاجات العربية والدولية. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية )جائزة 
نجمة الجونة، والشهادات( الُمقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. يمكن لألفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني أن 
تحصل على جائزة الجمهور: »سينما من أجل اإلنسانية«. في دورته الخامسة المقبلة يضيف المهرجان جائزة جديدة هي »نجمة 
الجونة الخضراء« المخصصة لألفالم المعنية بقضايا البيئة. في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عدًدا من األفالم الكالسيكية 

األيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

يقدم المهرجان الدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية، التي هي فعالية موجهة لصناعة السينما، لغرض دعم وَتمكِين صناع 
األفالم العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين. 

الفرص  اللذين يقدمان  السينمائي،  الجونة  السينمائي، وجسر  الجونة  منطلق  برنامجين:  السينمائية، من  الجونة  منصة  تتكون 
للسينمائيين، للتعلم والمشاركة من خالل جوائز مادية وعينية وورش لصناعة األفالم وحلقات نقاش وطاوالت حوار مستديرة، إضافة 

إلى محاضرات لخبراء صناعة السينما.

تمنح المنصة جوائز قدرها 250 ألف دوالر أمريكي، للمشاريع الفائزة في مرحلة التطوير واألفالم الفائزة في مرحلة ما بعد اإلنتاج. 
ُتمنح الجوائز بواسطة مهرجان الجونة السينمائي ورعاته وشركائه.

والنقاد  األفالم  لصناع  لقاء  الفريدة كنقطة  الخامسة، على مكانته  بالدورة  الخاصة  والفعاليات  األفالم  بعروض  المهرجان،  يؤكد 
والجماهير، الذين سيجتمعون لالحتفال بفن وصناعة السينما. 
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كلمة ترحيب مؤسس مهرجان الجونة السينمائي

منذ انطالقه عام 2017، نما مهرجان الجونة السينمائي ليصبح 
مهرجاًنا سينمائًيا بارًزا يقدم تجربة سينمائية فريدة من نوعها، 
ويعمل كجسر يربط بين صانعي السينما حول العالم. كالعادة، 
الجونة  الخامسة لمهرجان  الدورة  أرحب بكم في  يسعدني أن 

السينمائي.

الجونة  مهرجان  على  سنوات  خمس  بمرور  احتفالنا  مع 
المشهد  على  مهرجاننا  أثر  إدراك  المهم  من  السينمائي، 
تقدمها  التي  األفالم  أفضل  عرض  خالل  من  السينمائي، 
دعمه  سنواصل  الذي  األثر  وهو  واإلقليمية،  الدولية  السينما 
من خالل إضافة المزيد من األعمال المتميزة إلى تاريخ مهرجاننا 

السينمائي.

قد  السينمائي  الجونة  مهرجان  أن  أيًضا،  نتذكر  أن  المهم  من 
ترك بصمة آسرة على مدينة الجونة نفسها، وتجلى ذلك في 
تم  الذي  والثقافة  للمؤتمرات  الجونة  مركز  أبرزها  عدة  مالمح 

افتتاحه العام الماضي.

يعود  الماضي،  بالعام  حدثت  التي  العالمية  الظروف  بعد 
على  الضوء  تسلط  لألمل  كمنارة  السينمائي  الجونة  مهرجان 
المعروفة  الجمهور  جائزة  السينما إلنسانيتنا، من خالل  أهمية 
تزداد  التي  الجائزة  وهي  اإلنسانية"  أجل  من  "سينما  باسم 

أهمية مع تعقد العالم بشكل كبير.

من خالل ذراع الصناعة، منصة الجونة السينمائية، ال زلنا قائمين 
على مهمتنا المتمثلة في تمكين صانعي السينما الطموحين 
 20 بمشاركة  وذلك  ومالًيا،  إبداعًيا  لدعمهم  رحلتهم  في 

مشروًعا في دورة هذا العام.

باإلضافة إلى تشجيع صانعي أفالم المستقبل، يواصل مهرجان 
التي  باأليقونات السينمائية  أيًضا االحتفال  الجونة السينمائي 

شكلت حاضرنا من خالل جائزة اإلنجاز اإلبداعي.

الجونة  لمهرجان  الرائعة  بالروح  لالستمتاع  جميًعا  أدعوكم 
الساحرة  الطبيعية  المناظر  مع  الكامل  واالندماج  السينمائي، 

في الجونة وشواطئها الخالبة.

المهندس نجيب ساويرس

كلمة ترحيب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر

مهرجان  في  جميًعا  بكم  أرحب  أن  سروري  دواعي  لمن  إنه 
الخامسة،  دورته  إلى  وصولنا  مع  خاصة  السينمائي،  الجونة 
السنوات  خالل  األضعاف.  عشرات  سعادتي  ضاعف  الذي  األمر 
السابقة، ونحن على مشارف بدء النسخة الخامسة من مهرجان 
الجونة السينمائي أستطيع أن أزعم أنه قد اتخذ مكانته كمركز 

عالمي للثقافة والسينما. 

بدأه  ما  على  سيبني  المهرجان  أن  من  يقين  على  ونحن 
السينما  لصناعة  المستوى  رفيعة  منصة  تقديم  وسيواصل 
التواصل  العالم  أنحاء  جميع  من  السينما  لصانعي  يمكن  حيث 

والتفاعل. 

بشر  الماضي،  العام  في  العالمية  الظروف  من  الرغم  على 
مهرجان الجونة السينمائي بعودة، طال انتظارها، إلى الحياة 
الطبيعية. كما ُعقد أيًضا في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة 

الذي تم افتتاحه العام الماضي. 

معتمًدا  الثابتة  بخطواته  يتقدم  السينمائي  الجونة  مهرجان 
الجهود  عن  فضاًل  وشركائنا،  الرائع  لفريقنا  كبير  مجهود  على 
نموذًجا  الجونة  جعل  في  للتنمية  أوراسكوم  لفريق  الحثيثة 

للوجهات السياحية المصرية. 

مدبولي  مصطفى  الدكتور  لحكومة  الشكر  أوجه  أن  أود  كما 
األحمر  البحر  ومحافظة  المصرية  الداخلية  وزارة  في  متمثلة 
للمهرجان  الالمحدود  دعمهم  على  المصرية  الصحة  ووزارة 
السياحة  ووزارة  المصرية  الثقافة  وزارة  في  شركائنا  وأيًضا 
جعل  في  لجهودنا  والمستمر  القيم  دعمهم  على  واآلثار 

مهرجان الجونة السينمائي تجربة ممتعة. 

بفن  االحتفال  في  إلينا  جميًعا  بانضمامكم  أرحب  أخرى،  مرة 
السينما وفن الحياة الذي ال يقل أهمية. 

المهندس سميح ساويرس
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أود أن أرحب بكم جميًعا في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

السينمائي،  الجونة  مهرجان  بدء  على  سنوات  خمس  بمرور  لالحتفال  نستعد  ونحن 
نشعر بالفخر لتجربتنا في تنظيم وتطوير مهرجان الجونة السينمائي ليصبح اآلن حجر 
تسليط  في  االستراتيجي  بدوره  مدعوًما  السينمائية،  الثقافة  صناعة  في  الزاوية 

الضوء على مدينة الجونة كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.

وعلى الرغم من التحديات العالمية، نعتز بالبصمة اإليجابية المؤثرة لمهرجان الجونة 
في  أيًضا  بل  الدولية،  السينمائية  المهرجانات  صناعة  على  فقط  ليس  السينمائي 

مدينة الجونة.

ويعد افتتاح "مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة" هو الحدث األهم حيث أقيمت الدورة 
كقبلة  الجونة  مدينة  عن  الذهنية  الصورة  تعزيز  في  ساهم  مما  للمهرجان،  الرابعة 

للفن والثقافة. 

بناًء على نجاحاتنا السابقة، فإن هدفنا الدائم في شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، 
هو العمل على تعزيز روابط إنسانيتنا المشتركة وتذكر األمل الذي تغرسه فينا الحياة، 
من خالل الجوائز مثل جائزة الجمهور المعروفة باسم "سينما من أجل اإلنسانية"، التي 

هي بمثابة البوصلة التي ترشدنا للطريق الصحيح.

إضافة إلى هذه الجائزة الحيوية، يسعدنا أيًضا اإلعالن عن إطالق جائزة الجونة لألفالم 
المعنية بالبيئة، 

البيئية  القضايا  حول  الوعي  ترفع  التي  السينمائية  لألعمال  منحها  سيتم  والتي 
الهامة التي يجب تسليط الضوء عليها.

نسعى من خالل هذه الجوائز، الى إلهام الجماهير للتفاعل مع القضايا الهامة إلحداث 
تغيير إيجابي داخل مجتمعاتهم.

وااللهام،  لألمل  مصدر  كونه  السينمائي  الجونة  لمهرجان  المتزايدة  األهمية  ومع 
وتكريس  المهرجان  دعم  في  نستمر  أن  القابضة  للتنمية  أوراسكوم  بشركة  يسعدنا 
تنمية  نحو  مهمتنا  وتجديد  القادمة  األعوام  في  استدامته  لضمان  مواردنا  كافة 

المواهب الشابة الطموحة.

أود  للتنمية،  القابضة  أوراسكوم  وشركة  السينمائي  الجونة  مهرجان  عن  بالنيابة 
الثقافة  ووزارة  المصرية،  الداخلية  وزارة  من:  لكل  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  أن 
دعمهم  على  األحمر  البحر  ومحافظة  المصرية،  واآلثار  السياحة  ووزارة  المصرية، 
التي  الجودة  المحافظة على معايير  نتمكن من  أن  لنا  الذي لواله ما كان  المستمر 

يقام بها كل عام.  

العمل  فريق  يبذلها  التي  الدؤوبة  للجهود  امتناني  عن  أعرب  أن  أيًضا  أود  أخيًرا، 
بالمهرجان وأوراسكوم القابضة للتنمية، بمساعدة شركائنا والتي بذلت لتحقيق رؤية 

مهرجان الجونة السينمائي، وتحويل األحالم إلى واقع ملموس.

أدعوكم جميعا إلى االنضمام إلينا في االحتفال بمهرجان الجونة السينمائي وكل ما 
يمثله من قيم ومبادئ نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى.

عمر الحمامصي
الرئيس التنفيذي

أوراسكوم للتنمية القابضة

خمسة أعوام.. قاعدة للمستقبلكلمة ترحيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة

فرصة  لنا  بالنسبة  ولكنها  والزهو،  لالحتفال  فرصة  الخامس  بالعام  االحتفاء  يشكل 
للتطلع إلى المستقبل واعتماد مسيرة السنوات المنصرمة قاعدة متينة وصلبة للبناء 
عليها مستقباًل. منجزات وعقبات.. مصاعب ونجاحات، كثير من العمل ملفوف بشرائط 
مهرجانية  تجربة  تقديم  أجل  المحموم من  نشاطنا  يلخص منحى  ما  هذا  شغف،  من 

ممتعة.

قبل أن نذهب إلى الذكريات الجميلة التي مألت سنواتنا الخمس بأوجه متعددة، نفرح 
بالمكانة التي وصلها المهرجان، والتقدير الكبير الذي يحظى به محلًيا وعربًيا ودولًيا. 
هذه المكانة هي صمام األمان لنشاطه القادم، ساعين إلى االستمرار بذات السوية 
في تكثيف العمل وخلق األفكار وتلمس كل المسارات نحو تعزيز دور ومكانة المهرجان 

المتنامية.

فريق المهرجان كان أحد األسرار الدفينة في هذا األلق، تعلمهم وتدربهم وتصاعد 
الذي أحدث نقلة في  أدائهم هو الذي مكن المهرجان من أن يعكس هذا اإلشعاع 

صناعة المهرجانات السينمائية والفنية في مصر خاصة والعالم العربي عامة.

وتكبر.  تنمو  األخرى  هي  وجمهوره  للمهرجان  ذراعها  فتحت  التي  الجونة  مدينة 
يوم أقيم المهرجان كان عمر المدينة 25 عاًما، كي تفتتح مع ربع قرنها الجديد دورة 

المهرجان األولى.

الرئيسية،  النجاح  عوامل  إحدى  كانت  المهرجان  بها  حظي  التي  الصحفية  التغطية 
وشكلت منعطًفا جديًدا، إذ لم يشهد أي مهرجان مثيل على مدى السنوات الخمسين 
الواسعة  التغطية  هذه  مثل  عربي(  مهرجان  كأول  قرطاج  تأسيس  )منذ  األخيرة 
والمتنوعة، وهو ما ساعد على تسليط الضوء على أوجه النشاط الرئيسية من أفالم 
المتعة  تضفي  التي  تلك  أو  ومعارض،  ومحاضرات  نقاشية  وحلقات  عمل  وورشات 
والختام  االفتتاح  حفلي  وبرنامجي  الحمراء  السجادة  مثل  فعالياته  على  والبهجة 

وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

أن  آملين  دسمة  سينمائية  وجبة  لكم  نقدم  السابقة،  األعوام  من  كمثيله  العام  هذا 
تلقى رضاكم.

انتشال التميمي
مدير المهرجان
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اللجنة االستشارية الدوليةالفهرس

تمثل اللجنة االستشارية الدولية نخبة من قامات صناعة السينما عربًيا وعالمًيا، ويتشرف المهرجان 
المهرجان  يعتز  كما  السابقة.  المهرجان  دورات  مدار  على  والدعم  النصح  لتقديم  بتواجدهم 
والثقافية  المهرجانية  التجربة  هذه  الستمرار  قوية  دعامة  تمثل  والتي  الثقة،  تلك  بتجديدهم 

المتفردة.  7 ...................................................................................................................... مهرجان الجونة السينمائي
كلمات الترحيب.................................................................................................................................................... 8
13....................................................................................................................... اللجنة االستشارية الدولية
فريق المهرجان............................................................................................................................................... 16
20 ................................................................................................................................ جوائز اإلنجاز اإلبداعي
نظرة عامة على البرنامج......................................................................................................................... 24
المسابقات والجوائز..................................................................................................................................... 25
لجنة تحكيم مسابقة األفالم الروائية.............................................................................................. 28
29........................................................................................... لجنة تحكيم مسابقة األفالم الوثائقية
لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة............................................................................................ 30
31 ................................................................................. لجنة تحكيم مسابقة نجمة الجونة الخضراء
32 ............................................................................................................ لجان تحكيم فيبريسي ونيتباك
مسابقة األفالم الروائية الطويلة...................................................................................................... 35
53 .................................................................................................. مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
مسابقة األفالم القصيرة......................................................................................................................... 65
79 .................................................................................................... االختيار الرسمي )خارج المسابقة(
البرنامج الخاص.............................................................................................................................................. 103
111 ................................................................................................................................................................ تكريمات
منصة الجونة السينمائية........................................................................................................................ 119
كيفية شراء التذاكر..................................................................................................................................... 124
فهرس حسب المخرج................................................................................................................................ 127
فهرس حسب البلد..................................................................................................................................... 128
129 ................................................................................................................................ فهرس حسب الفيلم
مصادر نسخ األفالم.................................................................................................................................... 130
شكر خاص.......................................................................................................................................................... 133
134 ....................................................................................................................... الخريطة – للتواصل معنا

يسرا
واحدة من أكرب الرموز السينامئية يف مرص وأكرثها شهرة. ارتبطت املمثلة واملغنية املشهود لها دولًيا مبا يقرب من 90 

فيلاًم، ونالت العديد من الجوائز واأللقاب خالل مسريتها الالمعة. من بينها: جائزة املهرجان القومي للسينام لعام 2001 

عن دورها يف فيلم "العاصفة" للمخرج خالد يوسف، والجائزة الفخرية ملهرجان مراكش الدويل يف عام 2003، وجائزة 

الَتمّيز من مهرجان تورينو السيناميئ عام 2007، وُمنحت جائزة "آرت" للتفوق ىف مهرجان تاورمينا السيناميئ، يف نفس العام.

قامت بدور البطولة يف العديد من األفالم التي شاركت يف املسابقات الرسمية للمهرجانات الدولية، مثل: "حدوتة مرصية" 

للمخرج يوسف شاهني، الذي عرض يف مهرجان فينيسيا السيناميئ عام 1982، و"مرسيدس" للمخرج يرسى نرص الله الذي 

عرض يف مهرجان لوكارنو السيناميئ لعام 1993. من بني األفالم التي قامت ببطولتها: "األفوكاتو" لرأفت امليهي، وفيلم 

"إسكندرية كامن وكامن" ليوسف شاهني، و"املهاجر")ُعرض ضمن إطار عرض استعادي يف الدورة الثانية ملهرجان الجونة( 

و"إسكندرية نيويورك". قامت ببطولة أفالم املخرج رشيف عرفة، كـ"اإلرهاب والكباب" و"املنيس" و"طيور الظالم"، كام 

قامت ببطولة فيلم "حرب الفراولة" للمخرج خريي بشارة وفيلم "عامرة يعقوبيان" ملروان حامد عام 2006. شاركت يرسا 

يف عضوية العديد من لجان التحكيم يف الكثري من املهرجانات السينامئية الدولية، حيث ترأست لجنة تحكيم أيام قرطاج 

السينامئية عام 1994، كام أصبحت أول ممثلة مرصية ترتأس لجنة التحكيم الدولية ملهرجان القاهرة السيناميئ الدويل عام 

2014. يف عام 2006، تم اختيارها لتكون سفرية للنوايا الحسنة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

يسري نصر الله
يعد واحًدا من أكرث املخرجني املرصيني متيزًا. ولد يف القاهرة عام 1952 ودرس االقتصاد والعلوم السياسية قبل أن يسافر 

إىل لبنان، حيث عمل صحفًيا هناك. بدأت حياته املهنية يف السينام عندما عمل مساعًدا للمخرج فولكر شلوندورف يف 

فيلمه "املزيف"، عمل بعدها مساعًدا للمخرج يوسف شاهني يف فيلمي "حدوتة مرصية" و"وداعا بونابرت"، اللذين شارك 

نرص الله يف كتابتهام معه. ُعرضت أفالم نرص الله يف العديد من املهرجانات السينامئية حول العامل، مثل فيلمه الروايئ 

األول "رسقات صيفية" عام 1988، الذي أنتج من قبل يوسف شاهني وجاء كمساهمة جيدة يف إنعاش السينام املرصية. 

استمر يف تعاونه مع يوسف شاهني يف "إسكندرية كامن وكامن" عام 1990، و"القاهرة منورة بأهلها" عام 1991. نافست 

أفالمه "مرسيدس" عام 1993، و"املدينة" عام 1999 عىل جوائز مهرجان لوكارنو السيناميئ، وفاز األخري بجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة. ُعرض فيلمه "باب الشمس" عام 2004 يف مهرجان كاّن وعرض فيلمه "جنينة األسامك" يف مهرجان برلني 

عام 2008، و"احيك يا شهرزاد" يف مهرجان فينيسيا عام 2009. يف عام 2012، نافس فيلمه "بعد املوقعة" عىل السعفة 

الذهبية يف مهرجان كاّن، كذلك عرض فيلمه "املاء والخرضة والوجه الحسن" يف مهرجاين لوكارنو وتورونتو عام 2016، وهو 

دراما كوميدية تتمحور حول حفل زواج. تصور أفالم نرص الله السينامئية التعقيدات االجتامعية والسياسية يف مرص بلغة 

برصية مختلفة. 

هند صبري
ممثلة تونسية تعيش يف القاهرة، لديها العديد من املتابعني من العامل العريب وتحظى بالتقدير والتكريم عىل املستوى 

العاملي. حصلت عن دورها يف فيلم "صمت القصور" للمخرجة مفيدة التالتيل عىل جائزة أحسن ممثلة ضمن دورة عام 

1994، أليام قرطاج السينامئية، وعىل جائزة أفضل ممثلة ىف مهرجان فالنسيا السيناميئ يف نفس العام. كام حصلت عام 

2001، عىل جائزة أفضل ممثلة من مهرجان السينام الفرنكوفونية يف بلجيكا عن دورها يف فيلم "عرائس الطني" من إخراج 

نوري بوزيد، ويف نفس العام نالت جائزة أفضل ممثلة من املهرجان القومى للسينام املرصية عن فيلم "مواطن ومخرب 

وحرامي" لداوود عبد السيد. إضافة إىل ذلك، حصلت صربي عىل جائزة أفضل ممثلة من املركز الكاثولييك القومي للسينام 

املرصية، وعىل أفضل ممثلة يف مهرجان الرباط السيناميئ عام 2004 عن دورها يف فيلم "أحىل األوقات" للمخرجة هالة 

خليل. نالت صربي أيًضا جائزة أحسن ممثلة يف مهرجان روتردام للسينام العربية عام 2008، عن دورها يف فيلم "جنينة 

األسامك" للمخرج يرسي نرص الله. شاركت يف العديد من األدوار املتميزة منها دورها يف فيلم "الجزيرة" للمخرج رشيف 

عرفة عام 2007، وفيلم "زهرة حلب" للمخرج رضا الباهي عام 2010. تم اختيارها عام 2010 سفرية لألمم املتحدة لربنامج 

الغذاء العاملي، وظلت تعمل لسنوات لزيادة الوعي بقضية الجوع يف املنطقة. عام 2014 منحتها الحكومة الفرنسية وسام 

الفنون واآلداب برتبة فارس. عام 2019، شاركت صربي يف لجنة تحكيم مسابقة العمل األول يف الدورة الـ76 ملهرجان 

فينيسيا السيناميئ. 
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فوريست ويتكر
يعترب فوريست ويتكر واحًدا من أهم نجوم السينام العاملية، فقد فاز بأكرث من 50 جائزة كربى منها جائزة األوسكار 

ألفضل ممثل وجائزة جولدن جلوب، وجائزة بافتا وجائزة دائرة نقاد نيويورك السينامئية ألفضل ممثل لتجسيده شخصية 

الرئيس األوغندي األسبق عيدي أمني، يف فيلم "آخر ملوك اسكتلندا" لكيفني ماكدونالد عام 2006، وحصل سابًقا عىل 

جائزة أفضل ممثل ىف مهرجان كاّن السيناميئ عام 1988، عن فيلم "طائر" لكلينت إيستوود، كام منحه مهرجان أبو ظبي 

عام 2013 جائزة املنجز اإلبداعي. لعب ويتكر أدوارًا مميزة يف أكرث من 120 عماًل سينامئًيا وتلفزيونًيا، منها فيلم "لون 

املال" ملارتن سكورسيزي و"فصيلة" ألوليفر ستون و"لعبة البكاء" لنيل غوردن و"الكلب الشبح ـ طريق الساموراي" 

للمخرج جيم جارموش. كام قام ويتكر بإخراج 6 أفالم روائية وقصرية. 

هيام عباس
ولدت وتربت يف إحدى قرى شامل الجليل. بعد دراستها التصوير الفوتوغرايف يف حيفا، انتقلت إىل فرنسا يف أواخر 

الثامنينات حيث بدأت العمل ممثلة. بدأت شهرتها تتسع مع متثيلها دور أم متتهن الرقص الرشقي يف فيلم "الساتان 

األحمر" للمخرجة التونسية رجاء عامري عام 2002. عملت أيضا مع عدد من املخرجني امُلتمّيزين مثل يرسى نرص الله 

يف "باب الشمس" وهاين أبو أسعد يف فيلم "الجنة اآلن" ونجوى نجار يف "املر والرمان" وباتريس شريو يف فيلم "اضطهاد" 

وجون بيكر يف "حوارات مع البستاين" ونيكوالس سعدة يف فيلم "جواسيس"، إضافة إىل عملها مع جيم جارموش يف 

فيلم "حدود السيطرة" وتوماس ماكاريث يف فيلم "الزائر"، وجوليان شنابل يف فيلمي "مريال" و"الجرس الغارق والفراشة" 

ومع رادو ميالينو يف "املصدر". عملت هيام عباس مستشارة لستيفن سبيلربج أثناء تصوير فيلم "ميونيخ" وكذلك لدى 

اليخاندرو ج. إيناريتو يف فيلمه "بابل". أخرجت عباس 3 أفالم قصرية هي "الخبز" الذي مثلت فيه أيًضا، وفيلم "الرقص 

األبدي" و"نساء من فوتشرييا" عام 2013 الذي شاركت أيًضا يف كتابته. يف عام 2012، قامت بكتابة وإخراج فيلمها الروايئ 

الطويل األول "املرياث" الذي القى تقديرًا عاملًيا كبريًا. 

مارجريت فون تروتا
ممثلة وكاتبة ومخرجة بدأت مسريتها املهنية بالتمثيل، ثم شاركت بعدها يف كتابة السيناريوهات مع املخرج فولكر 

شلوندورف، كام ساعدته يف إخراج فيلم "رشف كاترينا بلوم املفقود"، عام 1975. وكان أول عمل منفرد لها هو "صحوة 

د األسلوب اإلخراجي الذي تنتهجه فون تروتا، عن طريق تقديم العديد  كريستا كالجس" عام 1977، وهو الفيلم الذي أكَّ

من املوضوعات التي تتكرر يف أعاملها األخرية؛ تعقيدات االرتباط عند النساء ومامرسة العنف وآثاره. تبعت ذلك بثالثية 

أفالم، ساهمت يف تطوير السينام النسوية السائدة، من بينها فيلم "األخوات، أو توازن السعادة" عام 1979، وهو رمبا 

األكرث خصوصية بني كل أفالمها وميكن مقارنته بفيلم برجامن "برسونا" )1966( الذي ُعرض يف الدورة الثانية ملهرجان 

الجونة. يف عام 1981، بعد عرض فيلمها "ماريان وجوليان"، املعروف أيضا باسم "األخوات األملانيات"، وُيعد تحفة 

سينامئية خالدة، حصلت فون تروتا عىل تقدير عاملي. كام تعد أول سيدة تخرج فيلاًم وتنال عليه جائزة األسد الذهبى من 

مهرجان فينيسيا السيناميئ، منذ حصول فيلم "أوملبيا" للمخرجة ليني ريفنشتال عىل الجائزة عام 1938. تعد أعامل فون 

تروتا مركبة من الناحية السياسية وُمكثفة من الناحية النفسية، مركزة عىل العالقات النسائية، ويتجاوز عدد تلك األعامل 

20 فيلاًم، إضافة إىل حصولها عىل 34 جائزة عاملية مرموقة. 

محمد ملص
ولد يف مدينة القنيطرة يف الجوالن، ويعد واحًدا من املنتمني لسينام املؤلف يف سوريا. لعبت االضطرابات واألزمات 

السياسية، التي شهدها أثناء نشأته، دورًا مهاًم يف أعامله الالحقة. عمل مدرًسا يف دمشق أثناء دراسته للفلسفة يف الجامعة، 

ثم حصل عىل منحة لدراسة اإلخراج السيناميئ يف معهد السينام "ڤجيك" يف موسكو. عاد إىل سوريا عام 1974، ورسعان 

ما اكتسب سمعة أنه مخرج سيناميئ ملتزم بالقضايا االجتامعية. حصل عىل الكثري من التقدير العاملي، ألفالمه الوثائقية 

والروائية، التي فاز عنها، بالعديد من الجوائز يف الكثري من املهرجانات السينامئية حول العامل. من أهم أفالمه املتعلقة 

بالحرية الشخصية والنضال ضد القمع "أحالم املدينة" )1983( و"الليل" )1992( و"باب املقام" )2005(. شهد مهرجان 

تورنتو عرض فيلمه "سلم إىل دمشق" العاملي األول ضمن 50 عرًضا يف مهرجانات دولية. كتب ملص "املنام. مفكرة فيلم" 

وهي مذكرات عن الحياة يف أحد املخيامت الفلسطينية يف لبنان. يف كتاب باللغة اإلنجليزية بعنوان "سينام محمد ملص" 

يذكر املؤلفان سمرية القاسم ونزار عنداري "أن أعامل ملص تعطي بعًدا إنسانًيا لبلد يعرف حالًيا مبعاناته من الدمار 

والخراب". 

طارق بن عمار
يوصف بأنه رجل األعامل املثقف، تخرج من جامعة جورج تاون املرموقة. استطاع من خالل االستوديو الذي أنشأه عام 

1975 أن يلعب دورًا فعااًل يف الرتويج لتونس كوجهة للتصوير، حيث قدم خدمات لتصوير أفالم رفيعة املستوى كـ"حرب 

النجوم" عام 1977، و"سارقو التابوت الضائع" عام 1981. أنتج بن عامر أيضا عدًدا من األعامل املهمة، مثل: فيلم جون يان 

"ساعتان إال ربع قبل ميالد املسيح" عام 1982، و"القراصنة" للمخرج رومان بوالنسيك عام 1986. يف بدايات التسعينيات، 

بدأ بتغيري أعامله من املعاونة واإلنتاج السيناميئ إىل اإلنتاج التليفزيوين واملواد اإلعالمية. يف عام 2000، أسس رشكة 

"إميوشن" وهي بديل أورويب ملشاريع األفالم، التي تجد صعوبة يف الحصول عىل إجاميل ميزانيتها من الرشكات األمريكية 

الكربى. يف عام 2004، أنشأ "كوينتا" للتوزيع واستطاع الحصول عىل توزيع فيلم "آالم املسيح" للمخرج ميل جيبسون. 

تحت قيادته، دخلت "كوينتا" يف اتفاقية مع تكنيكولور وتومسون، وانضمت سبع قنوات تلفزيونية يف إيطاليا مع يت إف1: 

دفري ملنصة يت إن يت يف عام 2008، أعلن بن عامر من مهرجان برلني السيناميئ، خطته الجديدة للتوزيع عىل مستوى 

أوروبا، من خالل رشاكة مع بنك جولدمان ساكس. أنتج بن عامر وشارك يف إنتاج أكرث من 70 فيلاًم وحقق تواجًدا يف 

العديد من البلدان، مبا يف ذلك فرنسا وإيطاليا وشامل إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية. 

عبد الرحمن سيساكو
ولد عام 1961، وعاش معظم حياته يف مايل، قبل أن ينتقل إىل موسكو، حيث درس يف معهد السينام "ڤجيك". عرض عمله 

األول "أكتوبر" باألبيض واألسود، يف قسم "نظرة ما" يف مهرجان كاّن عام 1993. انتقل يف بداية التسعينيات إىل فرنسا حيث 

أخرج فيلم "الحياة عىل األرض" عام 1998، والذي عرض يف قسم "نصف شهر املخرجني" يف مهرجان كاّن. حصل فيلمه 

"يف انتظار السعادة"، عام 2002، عىل جائزة جمعية النقاد الدولية )فيربييس( يف قسم "نظرة ما" يف مهرجان كاّن، وعاد 

سيساكو إليه عام 2006، بفيلم "باموكو" وهو دراما يف قاعة محكمة، تجري يف الهواء الطلق، يتهم فيها املواطنون املاليون 

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بإلحاق الرضر باقتصادهم. ُعرض فيلمه "متبكتو"، عام 2014، يف املسابقة الرسمية 

ملهرجان كاّن ووصف بأنه صورة رائعة لشعب مصاب بالقسوة، كام رُشح عام 2015، لجائزة أوسكار أفضل فيلم غري ناطق 

باإلنجليزية، وأصبح الفيلم األول الذي يتم ترشيحه من موريتانيا للجائزة، إضافة إىل ذلك، فقد فاز بـ7 جوائز "سيزار" يف 

فرنسا، مبا فيها جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم. تقدم أعامل سيساكو قصًصا جادة حول الحقائق التي تواجه إفريقيا، 

ويعد من أحد الشخصيات السينامئية القليلة من جنوب الصحراء الكربى يف إفريقيا، الذين يعتربون من رواد صناعة 

السينام يف العامل. 

عتيق رحيمي
مخرج وكاتب فرنيس أفغاين، ولد يف كاُبل عام 1962، يف منتصف الثامنينات، سعى للحصول عىل اللجوء السيايس يف 

فرنسا. حصل عىل شهادة الدكتوراة، يف الصوتيات واملرئيات يف االتصاالت من جامعة السوربون. بدأ كتابة فيلمه األول 

"أرض ورماد" عام 1996، ويف عام 2004، حصل عىل جائزة "نظرة ما" من مهرجان كاّن السيناميئ. يف عام 2008، حصل 

كتابه "حجر الصرب" عىل جائزة جونكور وهي من بني أعىل جوائز التقدير األدبية يف فرنسا. حول نصه، يف عام 2012، 

إىل فيلم بالعنوان نفسه، وشاركه يف كتابة السيناريو جون كلود كاريه. حصل الفيلم عىل العديد من الجوائز منها جائزة 

فايس من مهرجان إسطنبول الدويل وجائزة سيجنيس من مهرجان هونج كونج السيناميئ الدويل. ألف رحيمي العديد 

من الروايات، منها "ألف غرفة من الحلم والخوف" التي صدرت عام 2011، واستخدم فيها نرثًا محكاًم لينقل القارئ معه، 

إىل عمق العقل والعواطف املمزقة، يف بلد محارص بني الدين ومكائد سياسة القوى العظمى يف العامل. يف روايته "لعنة 

دوستويفسيك" الصادرة عام 2014. ال يداعب رحيمي األدب فحسب، بل يتأمل يف دور الخطيئة والذنب والخالص يف عامل 

املسلمني. 
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فريق المهرجانفريق المهرجان

المبرمجون
نيكول جيميه
تيريزا كافينا

محمد عاطف
رامان شاوال
محمد طارق

مستشارو المهرجان
مارك آدامز
فيليب شيه
يان رايموند

المساعد التنفيذي لمدير 
المهرجان

خولة أبو سعدة

المساعد الشخصي لرئيس 
العمليات

مي مرسي

المساعد الشخصي للمدير 
التنفيذي 

داليا خطيب

إدارة البرمجة
مدير قسم البرمجة

ندى المرجاوي
مساعد المدير الفني

مريم شحاتة
منسق قسم البرمجة

تسنيم مصطفى

لجنة مشاهدة األفالم
أعضاء لجنة مشاهدة األفالم

موفق الشوربجي
رانيا يوسف
سارة زيدان

أحمد عزت عامر
مدير الضيافة السينمائية 

عبير محمد
مدير ضيافة صناع األفالم 

فيدا قبالوي 
ضيافة صناع األفالم

ميار البديوي 
نادين الدغيدي 

فريدة عزمي
مدير ضيافة لجنة التحكيم

الشيماء السعدني

مؤسس المهرجان
نجيب ساويرس

مدير المهرجان
انتشال التميمي

رئيس العمليات ومسؤول 
العالقات الخارجية

بشرى رزة

المدير الفني
أمير رمسيس 

مؤسس الجونة 
سميح ساويرس 

المدير التنفيذي
أمل المصري

المدير العام
كمال زاده

المسؤول التنفيذي
نورا الجابري

مدير الشراكات
مريم فرج

فريق المطبوعات والتحرير
المحرر التنفيذي

رانيا بدر
مدير المطبوعات العربية

محمد طارق
محرر أول المطبوعات اإلنجليزية

هبة حسن
منسق المطبوعات اإلنجليزية

ندى عبد القادر
محرر أول المطبوعات العربية

محمد عوض
محرر المطبوعات العربية

قيس قاسم
كتاب الكتالوج

إبراهيم العريس
أحمد شوقي 

أحمد عزت عامر 
أمير رمسيس

انتشال التميمي
إي نينا روث 
تيريزا كافينا
ديبورا يونج

رامان شاوال
رانيا بدر 

زياد الخزاعي
طارق الشناوي

فيليب شيه
قيس قاسم

مارك آدامز
محمد طارق

محمد عاطف
نديم جرجورة
نيكول جيميه

هوفيك حبشيان
المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد
مصممو جرافيك

مها نجيب
أحمد السيد

أحمد زعتر

المطبعة
بونس تتش بوينت

مترجمو الندوات
فرح بولس 
فرح النادي
أحمد دياب

حركة األفالم
مدير حركة األفالم
موفق شوربجي

مساعد حركة األفالم 
أحمد درويش

تقنيات العرض واإلنتاج 
مدير تقنيات العروض

جيمس كينج
عارض األفالم  
جينفير سبيرز

أعمال الترجمة اإللكترونية
فيلم هاوس / يوسف مندور

موظفو ضيافة لجنة التحكيم
صفوان عطية

منة الله سالم
هدير عبد الوهاب 

منصة الجونة السينمائية
جسر الجونة السينمائي

مدير جسر الجونة السينمائي
سيزا زايد

منسقو جسر الجونة السينمائي
نادين عرب

نورهان عمرو
مشرف لوجستيات منصة الجونة 

السينمائية
مصطفى بهجت

منطلق الجونة السينمائي
منسق أول منطلق الجونة 

السينمائي
أمينة عالم

منسق منطلق الجونة السينمائي
روزانا قاسم

مستشار منطلق الجونة السينمائي
باميال بينزوباس

مديرو ضيافة منصة الجونة 
السينمائية

آية سليم
رغد كريم

ضيافة منصة الجونة السينمائية
نور حسن

نسرين طلعت 
حاتم حسن

مدير ضيافة المشاهير اإلقليمييين
توليب علي 

ضيافة المشاهير اإلقليميين
أحمد المصري

عمر رمسيس
حبيبة ياسين

ساندرا فابرج 
أحمد يسري

مدير ضيافة المشاهير العالميين
شادي شريف

فريق جي دابليو تي 
إكسبيرينس وواندرمان 

طومسون
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي 
هاني شكري
المدير اإلداري

مي عزمي
المدير اإلبداعي التنفيذي

محمد فؤاد
المدير التنفيذي

سالي عزت
الفريق اإلبداعي 

أحمد أبي 
يوسف حماد
منتج الوكالة
ميار مخلوف

فريق إدارة الحسابات
هايدي فيفيال

سونيا نبيه
فريق العالمة التجارية

إبراهيم إسالم
ليلى أمين

رنا جالل
مشرفو تصميم البالزا 

بيريهان باهر
مهاب خالد

فريق ناسيل
تيتو الخشاب
أدهم طويلة

علي جودة 
أحمد شكري 

طارق عفية
كريمة سوسة

محمود أبو العباس
حسن ياسين

كارما القط
محمد عادل 
محمد خالد 

أنس سليمان
حسن حسين
محمد طارق

اإلنتاج
منتجون تنفيذيون

عادل عبدالله
أحمد نشأت

مدير المسرح
باسل مبارك

منتجون 
نادين تاودي

هيثم م. عبد العاطي
مخرج وكاتب إبداعي

سارة مراد
رؤساء اإلنتاج
محمد عصام 

أحمد عبد الموجود
مصمم مالبس

دينا نديم

الضيافة
رئيس ضيافة كبار الشخصيات

ياسمين الخربوطلي
مدير ضيافة كبار الشخصيات 

والضيوف المميزين
أحمد المنجي

ضيافة كبار الشخصيات
رنا بدر

شيرين إبراهيم
مصطفى عمر

مدير ضيافة الشخصيات الحكومية 
والبروتوكول

ميسون حافظ
مسؤول ضيافة الشخصيات 

الحكومية
مي ُكريم

ضيافة مسؤولي الحكومة
إسالم شربيني

مسؤول ضيافة البروتوكول
منة الله خليل

مدير ضيافة التسجيل والطرف 
الثالث

أحمد الخولي
ضيافة التسجيل 

أدهم حمودة 
ضيافة الطرف الثالث
مشكاة عبد الرحمن

مدير ضيافة الرعاة 
باسم أبو السعود 

ضيافة الرعاة 
نيرة سليمان

نادين عزمي 
ياسمين عزب

التسويق واالتصال
رئيس قسم التسويق واالتصال

نورا الجابري
مدير أول االتصال

نهى الديب
مدير المحتوى الرقمي

ندى فتحي
مشرف أول تواصل اجتماعي

جايدا محمد
مشرف العالقات العامة 

رانيا بدر
محرر الموقع اإللكتروني

مهند الصباغ
مدير أول التسويق

لمياء حسن
مسؤول أول التسويق

ميرال عثمان
مسؤول عمليات التسويق

أحمد هاني 
مصمم جرافيك 

أمينة الصباح 
مدير الموقع )بالزا المهرجان(

فرح رمسيس
مدير الفعاليات الخاصة 

بسمة محمود

مونتاج 
زا سيل كرييتيف ميديا سوليوشنز

مؤثرات بصرية
ميركوري فيشوال سوليوشنز

صوت وإضاءة 
ناسيل ستوديوز

تيتو الخشاب
مصمم إضاءة
مايكل سوك

بروليت
باهر جورج 

ماجد فكري
ماجد صفوت 

المسرح المركزي
باسم فهمي

العمليات 
مدير العمليات 

حكم ربيع

صاالت العروض
مدير صاالت العروض

ساندرا هودنت
نائب مدير صاالت العروض

ريتشارد مؤنس
مساعد تقني صاالت العروض

أحمد يوسف
مساعد مدير البالزا

سارة رضا

شباك التذاكر واالعتماد
مدير شباك التذاكر واالعتماد

دانيال فلوريس
مساعد مدير االعتماد 

محمد شادي
منسق االعتماد

زياد الغراب
موظفو االعتماد 

نبيل حازم
علي هشام

عمر العشماوي
منسق البطاقات
ألخاندرا أجويري

مساعد مدير شباك التذاكر
هبة رفعت

منسق شباك التذاكر 
عمر كرداني 

موظفو شباك التذاكر
عبد الرحمن الدسوقي

أحمد هيثم
إيمي هاني

دانيل عماد
فريدة أحمد

حبيبة شريف
هنا أبو حسين

محمود سعودي
ندى ماجد 
عمر سالم

نور شيناشين
ساندرا عبد الله

سارة يوسف
يوستينا أرميا

السجادة الحمراء
مدير السجادة الحمراء

زي إيكري
مساعد مدير السجادة الحمراء

جورج مختار
مساعد السجادة الحمراء

مروة سعودي 

قسم الرعاة 
مدير أول قسم الرعاة

زهور الفقي
مسؤول قسم الرعاة 

هدير صالحين
دعم قسم الرعاة

نانسي مكاري
مارك أندريا

المكتب الصحفي
رئيس المكتب الصحفي

عال الشافعي
مدير المكتب الصحفي

زينة توتنجي
منسق المكتب الصحفي لألجانب

هاني مصطفى
منسق أول المكتب الصحفي

علي الكشوطي
منسق المكتب الصحفي

محمد فهمي
مدير عالقات القنوات التلفزيونية

عبير شوري
منسقو عالقات القنوات التلفزيونية

محمود عبد الحكيم
نورهان سامي

أحمد الشافعي
رئيس تحرير النشرة اليومية

محمد قنديل
فريق المكتب الصحفي

عالء عادل
محمد إبراهيم 

رانيا يوسف
محرر أول النشرة اإلنجليزية

ناهد نصر
مشرف ضيافة الصحافة

سارة نور
ضيافة الصحافة

محمد فوزي 
شريف عرابي

خبير العالقات العامة واإلعالم
ميسون حافظ

مستشار اإلعالم
إريني معوض

مساعد مستشار اإلعالم 
روزي رضا

كاتب سيناريو
محمد فوزي

التصوير الفوتوغرافي
مصطفى عبد العاطي

محمود عبد الرؤوف
محمد حامد علي

قسم خدمات الضيوف 
وقواعد البيانات

مدير قسم خدمات الضيوف وقواعد 
البيانات 

مصطفى زغلول
مشرف قسم الضيافة

داود حمدان
منسقو قسم الضيافة

إبراهيم عبد الغني
كريم ممدوح

االنتقاالت
منسقو االنتقاالت
عبد الرحمن علي

هنا الشال
منسق التصاريح 

عمر وليد
قواعد البيانات

منسقو قسم قواعد البيانات
محمد جالل 

شريف عرابي

حجوزات الطيران
مدير حجوزات الطيران

آسر يوسف
منسق حجوزات الطيران 

نيفين علي

الحسابات 
المدير المالي

مجدي عطا

الموارد البشرية
مدير الموارد البشرية

نيفين ظريف

اإلدارة 
مدير مكتب القاهرة

سارة نور
مدير مكتب الجونة

سارة هشام
منسق مكتبة األفالم

تسنيم السيد

الدعم الفني 
مدير الدعم الفني

صبري حكم

إدارة المتطوعين 
منسق المتطوعين

فيرونيا سيتراك

الخدمات
مساعدو المكتب

عبد اللطيف عمرو
منة محمد

رجاء إبراهيم
فتحي علي
محمد سالم
كريم عاشور
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جائزة اإلنجاز اإلبداعيجائزة اإلنجاز اإلبداعي

ممثل مصري صاحب بصمة فنية مميزة، رسم مع قالئل من أبناء جيله، صورة السينما 
المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثالثة عقود من الزمن، قدم خاللها العشرات 

والعشرات من األفالم والمسلسالت والمسرحيات.

اختار السقا لنفسه أن يكون نجًما من الطراز األول، فتتبع منذ أول بطولة له في فيلم 
البطل  شخصية  جسدوا  الذين  واألسود  األبيض  نجوم  خطى  وكاب"  وفانلة  "شورت 
المغوار الذي ينتصر للحق ولو بالقوة، مثل فريد شوقي وشكري سرحان ورشدي 

أباظة، فجاءت أفالمه في معظمها من نوعية "األكشن" التي يحبها الجمهور.

مصر  في  العرائس  مسرح  مؤسس  هو  فوالده  عريقة،  فنية  أسرة  في  السقا  نشأ 
المخرج الكبير الراحل صالح السقا، وجده ألمه هو المطرب الكبير الراحل عبده السروجي.

1993. وبدأت مسيرته الفنية من خالل  تخرج في معهد الفنون المسرحية بمصر عام 
في  رئيسي  بدور  للقيام  عكاشة  أنور  أسامة  السيناريست  رشحه  حيث  التلفزيون، 
مسلسل "النوة" للمخرج محمد فاضل، أثبت خالله جدارة فنية أهلته النطالقة جديدة 
وشهرة  نجاًحا  حققت  والتي  سوليفان"  ورق  على  "زواج  التلفزيونية  السهرة  في 

كبيرتين.

توالت بعد ذلك األدوار مثل دوره في مسلسل "ومن الذي ال يحب فاطمة"، ومسلسل 
"نصف ربيع اآلخر" مع النجم يحيى الفخراني، ومسلسل "ترويض الشرسة" مع النجمة 
آثار الحكيم، ودوره المهم في المسلسل الشهير "هوانم جاردن سيتي" مع كوكبة 

من ألمع النجوم والمشاهير.

شارك السقا في بداياته بأدوار صغيرة في مسرحيات "خدلك قالب" ثم انطلق بأدوار 
رئيسية في مسرحيات "عفروتو" و"كدة أوكيه".

الوزير"  ومعالي  "هدى  أفالم:  في  صغيرة  بأدوار  السينما  مع  رحلته  بدأ   ،1995 عام 
و"المراكبي"، قبل أن يتألق مع رفيق دربه النجم محمد هنيدي في فيلم "صعيدي 
في الجامعة األمريكية" الذي شكل انطالقة موجة جديدة من األفالم الكوميديا في 
السينما المصرية، وتلى ذلك تعاون آخر بين النجمين في فيلم "همام في أمستردام".

بمثابة طلقة  بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، وكانت  حياته  أول بطولة في  السقا  نال 
البداية لمشوار طويل من البطوالت في عدد كبير من األفالم التي حققت نجاًحا كبيًرا 

في شباك التذاكر والقت إعجاب الجماهير.

و"هروب  و"الديلر"  األبيض"  "إبراهيم  أعمال:  ببطولة  األخيرة  السنوات  في  شارك 
و"ولد  حمراء"  "خطوط  بأعمال:  الدراما  في  شارك  كما  السينما،  في  اضطراري" 

الغالبة" و"نسل األغراب".

أحمد السقا
فيلموجرافيا

2021
200 جنيه 

............................................

2017
هروب اضطراري 

............................................

2016
من 30 سنة 

............................................

2014
الجزيرة 2 

............................................

2012
المصلحة 

............................................

2012
بابا 

............................................

2010
ابن القنصل 

............................................

2010
الديلر 

............................................

2009
إبراهيم األبيض 

............................................

2007
الجزيرة 

............................................

2007
تيمور وشفيقة 

............................................

2006
عن العشق والهوى 

............................................

2005
حرب أطاليا 

............................................

2004
تيتو 

............................................

2002
مافيا 

............................................

2001
أفريكانو 

............................................

2000
شورت وفانلة وكاب 

............................................

1999
همام في أمستردام 

............................................

1998
صعيدي في الجامعة 

األمريكية
............................................

1998
هارمونيكا

............................................

1997
نوبة حراسة

............................................

1995
المراكبي

............................................

1995
ليلة ساخنة

............................................

1994
هدى ومعالي الوزير

............................................
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بالجليل  البعنة  قرية  1953 في  عام  ولد  ممثل ومخرج ومنتج سينمائي فلسطيني، 
وتلقى تعليمه الثانوي في مدينة عكا. له من األبناء ستة من بينهم الممثلين صالح 
وزياد بكري. درس المسرح عام 1973. بدأ مشواره الفني بعدد من األعمال المسرحية 
المحلية حيث أخرج مسرحيته "المتشائل" والتي فاق عدد عروضها 2000 عرًضا. في 
كيه."  "حنه  فيلمه  في  جافراس  كوستا  المخرج  مع  أفالمه  أول  بكري  مثل  السينما 

)1983(، كما مثل مع األخوين تافياني في فيلمهما "مزرعة القبرات" )2007(. 

تتضمن مسيرته السينمائية أكثر من 70 عماًل سينمائًيا ما بين اإلخراج والتمثيل وبينها: 
الوثائقية  األفالم  إلى عدد من  إضافة  التبانات" و"حيفا"،  القضبان" و"درب  وراء  "من 
جيش  ارتكبها  التي  الجرائم  يصور  الذي  جنين"،  "جنين  فيلم  بينها  من  أخرجها  التي 
بجائزة مهرجان  الفلسطينيين في مخيم جنين، والذي فاز  االحتالل اإلسرائيلي بحق 
اإلسماعيلية الدولي لألفالم التسجيلية والقصيرة عام 2002، إضافة إلى فيلم "1948" 
 ،)2005( رحت"  ما  يوم  "من  وفيلم  النكبة،  من  عاًما  خمسين  معاناة  يكشف  الذي 
االحتالل  ضد  معركته  في  الفلسطيني  المواطن  يواجهها  التي  للمصاعب  المجسد 
عن   )2009( "زهرة"  فيلم  إلى  إضافة  الفلسطينية،  الهوية  على  للحفاظ  وكفاحه 

صمود الفلسطينيين الذين أصبحوا أقلية بعد النكبة. 

وبلجيكا وفرنسا  أعمااًل في هولندا  بكري شهرة عالمية من خالل مشاركته  اكتسب 
وكندا، نال عن بعضها جوائز عالمية من بينها: جائزة أفضل ممثل من مهرجان لوكارنو 
السينمائي الدولي عام 2004 عن دوره في فيلم "خاص" وأفضل ممثل من مهرجان 
برلين  مهرجان  منحه  كما  الدور.  نفس  عن   2005 عام  الدولي  السينمائي  القاهرة 
السينمائي الدولي عام 2010 جائزة حرية التعبير، وحصل على جائزة النقاد العرب في 
4 جوائز  إلى  2018 عن دوره في فيلم "واجب" إضافة  السينمائي عام  مهرجان كان 
فاز  كما  وروما.  بالتا  ال  دي  ومار  ووهران  دبي  مهرجانات  من  الدور  نفس  عن  أخرى 
بـأربعة جوائز تانيت ذهبي من مهرجان قرطاج عن مجمل أعماله المسرحية وعن ثالثة 

أفالم: "عيد ميالد ليلى" و"جنين، جنين" و"يوم ما رحت". 

ليكون  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  قبل  من  بكري  اختير  المحلي،  المستوى  على 
شخصية العام الثقافية لعام 2020، كما فاز بجائزة القدس وجائزة فلسطين للسينما 
وجائزة محمود درويش لإلبداع في دورتها الثانية عشرة، تقديًرا لجهوده السينمائية 
مجزرة  يوثق  الذي  جنين"  "جنين  فيلمه  في  سيما  الفلسطينية  للقضية  والتوثيقية 
بذلها  التي  والثقافية  الفنية  للجهود  تقديًرا  الجائزة  وتأتي   ،2002 عام  جنين  مخيم 
على مدار مسيرته الفنية، وتضامًنا مع نضال الشعب الفلسطيني ومع بكري الذي 

يتعرض للمضايقات والتهديد والمتابعة القضائية العسكرية من قبل دولة االحتالل. 

محمد بكري
فيلموجرافيا

جائزة اإلنجاز اإلبداعيجائزة اإلنجاز اإلبداعي

1983
حنا ك 

............................................

1983
بيت الذكريات 

............................................

1983
الزمالء المسافرون 

............................................

1984
في يوم صاف يمكنك رؤية 

دمشق 
............................................

1984
خلف الجدران 

............................................

1986
إستر 

............................................

1987
الموت وال العار 

............................................

1988
رامي وجولي 

............................................

1989
ليالي الغربة 

............................................

1991
رهينة: قصة سيس وجيري 

ليفين
............................................

1991
نهائي الكأس

............................................

1992
حافة مزدوجة

............................................

1993
المومياء الحية

............................................

1994
خلف الجدران 2

............................................

1994
حكاية الجواهر الثالث

............................................

1995
تحت أقدام النساء

............................................

1996
حيفا 

............................................

1997
ساحة ديسبرادو 

............................................

1997
درب التبانات 

............................................

1998
 1948

............................................

2001
الجثة 

............................................

2002
طفل بيت لحم 

............................................

2003
جنين، جنين 

............................................

2003
مواسم الزيتون 

............................................

2004
خاص 

............................................

2005
من يوم ما رحت 

............................................

2006
نزهة الفؤاد 

............................................

2007
مزرعة القبرات 

............................................

2008
عيد ميالد ليلى 

............................................

2009
زهرة 

............................................

2009
زنديق 

............................................

2010
الزواج وكوارث أخرى

............................................

2010
زهور كركوك 

............................................

2012
ماء 

............................................

2013
بالسيبو 

............................................

2013
زرافة 

............................................

2013
ابق إنسانا 

............................................

2014
المنقذ 

............................................

2015
البطالة

............................................

2017
واجب 

............................................

2017
قاتل أمريكي 

............................................

2018
البرج 

............................................

2021
الغريب 

............................................
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نظرة عاّمة على البرنامج 

الطويلة،  الوثائقية  األفالم  ومسابقة  الطويلة،  الروائية  األفالم  )مسابقة  رسمية  مسابقات  ثالث  من  المهرجان  برنامج  يتكون 
األفالم  من  عدًدا  يعرض  الذي  الخاص  البرنامج  إلى  إضافة  المسابقة،  خارج  الرسمي  والبرنامج  القصيرة(،  األفالم  ومسابقة 

الكالسيكية التي حازت اهتماًما نقدًيا وجماهيرًيا واسًعا.

مسابقة األفالم الروائية الطويلة
يعرض هذا القسم عدًدا من األفالم الروائية الطويلة التي تحكي قصًصا أصيلة ُمنتجة من قبل صناع أفالم من جميع أنحاء العالم. 

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة 
يعرض هذا القسم عدًدا من األفالم غير الروائية المميزة لمخرجين عالميين.

مسابقة األفالم القصيرة
يعرض هذا القسم أفالًما روائية قصيرة مصنوعة من ِقبل مخرجين عالميين واعدين. 

االختيار الرسمي - خارج المسابقة
الجوائز من مهرجانات سينمائية  التي حازت  العالم،  أنحاء  الوثائقية من جميع  أو  الروائية  يلقي هذا القسم الضوء على األفالم 

مرموقة.

البرنامج الخاص
يقدم هذا البرنامج عدًدا من التحف السينمائية التي حازت االهتمام النقدي والجماهيري على مر الزمن.

جائزة سينما من أجل اإلنسانية
الجانب األعلى من الصورة،  األفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني المعروضة في جميع األقسام، والمميزة بإشارة نجمة على 

ُمرشحة لنيل هذه الجائزة. وهي جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا اإلنسانية.

جائزة نجمة الجونة الخضراء
هذا العام يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء لألفالم المعنية بالبيئة. 

ترجمة األفالم
يعرض مهرجان الجونة السينمائي جميع األفالم غير الناطقة باإلنجليزية بترجمة لإلنجليزية، كما ُتعرض بعض األفالم غير الناطقة 

بالعربية بترجمة عربية. 

المسابقات والجوائز

الطويلة،  الوثائقية  األفالم  ومسابقة  الطويلة،  الروائية  األفالم  )مسابقة  رسمية  مسابقات  ثالث  من  المهرجان  برنامج  يتكون 
ومسابقة األفالم القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 80 فيلًما، من 

أهم وأحدث اإلنتاجات العربية والدولية..

مسابقة األفالم الروائية الطويلة
جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و50000 دوالر أمريكي( 

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و25000 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و15000 دوالر أمريكي( 

جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي روائي طويل )نجمة الجونة وشهادة و20000 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثل )نجمة الجونة وشهادة(

جائزة نجمة الجونة ألفضل ممثلة )نجمة الجونة وشهادة(

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و30000 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و15000 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل )نجمة الجونة وشهادة و7500 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي وثائقي طويل )نجمة الجونة وشهادة و10000 دوالر أمريكي(

مسابقة األفالم القصيرة 
جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير )نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي(

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير )نجمة الجونة وشهادة و7500 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير )نجمة الجونة وشهادة و4000 دوالر أمريكي(

جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي قصير )نجمة الجونة وشهادة و5000 دوالر أمريكي(

جائزة سينما من أجل اإلنسانية
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا اإلنسانية )نجمة الجونة، شهادة و20000 دوالر أمريكي(.

األفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني في جميع أقسام المهرجان ُمرشحة لنيل هذه الجائزة.

جائزة نجمة الجونة الخضراء
هذا العام يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء لألفالم المعنية بالبيئة. ستختار لجنة التحكيم من األفالم 
المشاركة في جميع األقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى األفالم المعنية 
دوالر  آالف   10 قدرها  نقدية  وجائزة  وشهادة  الخضراء  الجونة  نجمة  على  الفائز  الفيلم  سيحصل  وأهميتها.  البيئية  باالستدامة 

أمريكي، وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.
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روب ألين 
روب ألني هو الرئيس التنفيذي لرشكة مارجيت هاوس فيلمز وهو مؤلف النيويورك تاميز األكرث مبيًعا. أنتج وكتب 

فيلم "حافة العامل" عام 2021، الذي يحيك القصة الحقيقية لبورنيو يف أربعينيات القرن التاسع عرش التي ألهمت 

ألني، فيلم "أرض ال  أبنائه كونور وجيك  الذي سيكون ملًكا". صنع روب مع  "اللورد جيم" و"الرجل  أعامال مثل 

ميلكها أحد" الذي نجح بشدة يف شباك التذاكر وكان أيضا منتًجا لفيلم نتفليكس "أنا مل أعد هنا" الذي وصل للقامئة 

أرييل لعام  الجوائز يف حفل توزيع جوائز  بالعديد من  2021، وفاز  لعام  القصرية لجائزة األوسكار ألفضل دويل 

2020. ينتج ألني حالًيا املسلسل القصري "صعود كل األرواح" عن ثورة العبيد يف هايتي يف تسعينيات القرن التاسع 

عرش، و"الوحش" عن قاتل متسلسل حقيقي يف كولومبيا يف تسعينيات القرن املايض.

رئيس لجنة التحكيم

جورج هاشم

لجنة تحكيم مسابقة األفالم الروائية

مخرج ومنتج لبناين تخرج من 

مدرسة لويس لوميري الوطنية يف 

باريس، بعد إمتامه دراسات عليا 

يف املرسح يف الجامعة اللبنانية.

عام 2010، كتب وأخرج "رصاصة 

طايشة" الذي قامت ببطولته 

املمثلة واملخرجة الشهرية نادين 

لبيك، وقد حظي الفيلم بإشادة 

النقاد وحصل عىل جائزة املهر 

الذهبي ألفضل فيلم عريب من 

مهرجان ديب السيناميئ الدويل، 

وجائزة أفضل سيناريو يف مهرجان 

القاهرة السيناميئ الدويل.

عام 2016، كتب هاشم وأنتج 

وأخرج فيلم "نار من نار". حالًيا 

يعمل جورج هاشم عىل وضع 

اللمسات األخرية عىل فيلم وثائقي 

طويل بعنوان "لوال فسحة املرتو" 

يلقي الضوء عىل مسار فرقة فنية 

تتألق منذ العام 2013، يف عرض 

غنايئ ممرسح يف بريوت. إضافة 

إىل ذلك فهو يتعاون دورًيا مع 

الهيئة امللكية لألفالم يف األردن، 

مستشارًا يف ورشات "راوي" لكتاب 

السيناريو، وعضًوا يف لجنة تحكيم 

صندوق األردن لدعم األفالم.

أول ممثلة مرصية وعربية ترتشح 

لجائزة أفضل ممثلة يف جوائز 

إميي الدولية عن عمل ناطق 

بالعربية وهو مسلسلها "يف كل 

أسبوع يوم جمعة"، كام نالت 

جائزة فاتن حاممة للتميز من 

مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل 

)2019( عن مجمل أعاملها. 

من أبرز أعاملها السينامئية: 

"بحب السيام" و"هي فوىض" 

وفيلمي "املاء والخرضة والوجه 

الحسن" و"بعد املوقعة" للمخرج 

الكبري يرسي نرصالله، وفيلمي 

"األصليني" و"تراب املاس" ملروان 

حامد، إضافة إىل "أحىل األوقات" 

و"نوارة" لهالة خليل، ونالت عن 

األخري العديد من الجوائز يف 

مهرجانات سينامئية أبرزها ديب 

وتطوان وماملو ووهران وجمعية 

الفيلم املرصية. فازت بجائزة 

املهرجان القومي للسينام املرصية 

عن أدوارها يف فيلمي "الساحر" 

)2001( و"عن العشق والهوى" 

)2006(،.كام تم تكرميها من 

مهرجان تطوان لسينام البحر 

األبيض املتوسط باملغرب.

هي املؤسس واملدير التنفيذي 

ملهرجان جواناخواتو السيناميئ، 

والذي يعقد كل عام يف سان 

ميجيل دي الليندي، عاصمة 

جواناخواتو. أحد أكرب املهرجانات 

يف املكسيك، ومنصة هامة 

لصناع السينام الشباب يف أمريكا 

الالتينية. أسست هوتش املهرجان 

عام 1997 كاستجابة مبارشة ألزمة 

صناعة السينام املكسيكية املتمثلة 

يف نقص اإلنتاج السيناميئ. كان 

املهرجان حافزًا لخروج جيل جديد 

من صناع السينام املستقلني، 

عرب توفري مساحة بديلة قابلة 

للوصول للمخرجني الشباب، ليس 

فقط لنيل الجوائز ولكن أيضا 

لالستشارة االحرتافية، واإلنتاج 

املشرتك، والتمويل. عىل مدار 

الـ24 عاًما املاضية، جمع مهرجان 

جواناخواتو السيناميئ الدويل 

املواهب الناشئة بالخرباء املرموقني 

يف صناعة السينام مبا يف ذلك: تيم 

بروتون وأوليفر ستون وجاسبار 

نوي وسبايك يل وبونج جون هو، 

الذين كانوا من ضمن املحارضين 

يف املهرجان للخربات الناشئة.

سارة هوتشمنة شلبي

لجنة تحكيم مسابقة األفالم الوثائقية

مي عودة

ولدت يف بريزيت، فلسطني. ُعرَِض 

أول أفالمها الروائية الطويلة 

كمنتجة، "200 مرت" يف مسابقة 

أيام فينيسيا مبهرجان فينيسيا 

السيناميئ الدويل. حصلت عىل 

جائزة فارايتي للمواهب مبنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف 

مهرجان الجونة السيناميئ، إضافة 

إىل أكرث من 25 جائزة عىل مستوى 

العامل. وهي مؤسسة رشكة "عودة 

فيلمز". تقوم حالًيا بتطوير العديد 

من األفالم الروائية، ويف مرحلة 

ما بعد اإلنتاج للفيلم العراقي 

"جنائن معلقة" للمخرج أحمد 

الدراجي، والذي فاز بجائزة أفضل 

فيلم يف مرحلة ما بعد اإلنتاج 

يف ورشة فاينال كات مبهرجان 

فينيسيا السيناميئ 2021.

عودة هي مخرجة ومنتجة 

اشتهرت بأفالم "ألف نار" و"200 

مرت" و"الهدية" و"إجرين مارادونا" 

و"املخترب" و"غزة بعيونهن". تحمل 

مي درجة املاجستري يف السينام 

من جامعة ليلهامر يف الرنويج، 

ومتخرجة من إيافيه 2016، وعضو 

األكادميية األوروبية للسينام.

مارتا سوسا
منتجة مكسيكية شاركت يف إنتاج أفالم روائية وغري روائية منذ عام 1997. تؤمن بشدة أن لألفالم سلطة عاطفية 

قوية تساهم يف التغيري االجتامعي. حققت جميع أفالمها نجاًحا يف أفضل دوائر املهرجانات الدولية، وقد فازت 

أفالمها بأكرث من 150 جائزة ألفضل فيلم وأفضل مخرج وجوائز جمهور وتنويهات خاصة مثل ترشيحات األوسكار 

والجولدن جلوب وجائزة إميي وجائزيت آي دي إيه للعلوم اإلنسانية. أول أفالمها كمنتجة هو "أموريس بريروس"، 

والذي أصبح اآلن فيلام كالسيكًيا، ويعد عالمة فارقة يف تاريخ السينام املكسيكية املعارصة، كام كان نقطة االنطالق 

ملسرية املخرج أليخاندرو جونزاليس إيناريتو الناجحة، واملمثل جاييل جارسيا برنال.

رئيس لجنة التحكيم

محمود المسادكبير خان كيم إيه سنايدرجاي جيون

ولد يف كوريا الجنوبية، ودرس 

الصحافة يف جامعة سونج كيون 

كوان. بدأ مسريته السينامئية بينام 

ال يزال طالًبا يف أوائل الثامنينيات 

عندما نظم "مجموعة أفالم رشق 

غرب". أسس فصلية سينامئية 

بعنوان "لغة السينام" عام 1988، 

حيث كان نارًشا ورئيس تحريرها 

حتى أوائل التسعينيات. كام كتب 

وترجم العديد من الكتب عن 

صانعي السينام مبا يف ذلك سريجي 

أيزنشتاين. أنتج جيون العديد من 

املشاريع السينامئية الكربى مبا 

يف ذلك "حكاية مدينة واحدة"، 

وهو فيلم تم إنتاجه لالحتفال 

بالذكرى السنوية الخمسامئة 

لسيول، وفيلم "رشطيان"، أحد 

أنجح األعامل التجارية يف كوريا، 

وفيلمي "حلوى بالنعناع" لـيل 

تشانج دونج، و"واحة" اللذين 

ناال استحساًنا كبريًا يف املهرجانات 

السينامئية الدولية حول العامل.

جاي جيون هو واحد من ستة 

أعضاء مؤسسني ملهرجان بوسان 

السيناميئ الدويل الذي توىل إدارته 

ما بني 2018 و2020.

ُعرَِض أحدث أفالمها الوثائقية 

"نحن األطفال"، عاملًيا للمرة األوىل 

يف مهرجان صندانس السيناميئ 

2020، وتبعه عروض مبهرجانات 

ساوث باي ساوث ويست 

وشيفيلد وفول فريم. أخرجت 

الفيلم الوثائقي "نيوتاون" الحائز 

عىل جائزة بيبودي، وعرض 

للمرة األوىل يف مسابقة السينام 

األمريكية يف مهرجان صندانس 

2016. أحدث أفالمها القصرية 

"دروس من حوادث إطالق 

النار يف املدارس" ُعرض عاملًيا 

للمرة األوىل يف مهرجان ترايبيكا 

السيناميئ 2018، حيث فاز بجائزة 

أفضل فيلم وثائقي قصري. عام 

1994، شاركت يف إنتاج الفيلم 

القصري الحائز عىل جائزة األوسكار 

"تريفور"، والذي تولد عنه 

"مرشوع تريفور"، وهي مؤسسة 

غري ربحية محلية تعالج قضية 

انتحار املراهقني املثليني. تخرجت 

كيم بدرجة املاجستري يف الشؤون 

الدولية يف كلية جونز هوبكنز 

للدراسات الدولية املتقدمة. وهي 

مقيمة مبدينة نيويورك.

مخرج وكاتب ومصور سيناميئ 

هندي، عرض فيلمه الروايئ 

الطويل األول "كابول إكسربس"، 

ألول مرة يف مهرجان تورونتو 

السيناميئ الدويل عام 2006. فاز 

الفيلم بجائزة األوركيد األرجواين 

ألفضل فيلم أول من مهرجان 

السينام اآلسيوية 2006. أما فيلمه 

الثاين "نيويورك" )2009( فقد كان 

الفيلم االفتتاحي ملهرجان القاهرة 

السيناميئ الدويل 2009، كام 

عرض يف مهرجان بوسان السيناميئ 

الدويل. منذ ذلك الحني، صنع خان 

أعامال مؤثرة مثل "إيك ثا تايجر" 

و"شبح"، و"باجرانجي بهايجان" 

و"ضوء األنبوب". عرض فيلمه 

الوثائقي "سنوات طالبان وما 

بعدها" للمرة األوىل يف مهرجان 

كورك السيناميئ الدويل )2003(. 

تتضمن أعامله األخرية "الجيش 

املنيس" الذي يعيد من خالله 

خلق رحلة الجيش الوطني الهندي 

إىل الهند. يعمل كبري حالًيا عىل 

فيلمه "83"، والذي يحيك عن أول 

فوز للهند بكأس العامل للكريكيت.

مخرج وكاتب سيناريو ومنتج 

أردين هولندي. حصلت أفالمه عىل 

استحسان الجامهري والنقاد عاملًيا 

وباألخص أفالمه الوثائقية الطويلة: 

"الشاطر حسن" و"إعادة خلق" 

و"هذه صوريت وأنا ميت".

حصلت أفالمه عىل أكرث من 25 

جائزة باإلضافة إىل 30 ترشيًحا، 

وُعرضت يف 200 مهرجان سيناميئ 

دويل مبا يف ذلك صندانس وسان 

سيباستيان وتورونتو ومهرجان 

أمسرتدام لألفالم الوثائقية 

ومهرجان روتردام السيناميئ.

يعرض أحدث أفالمه الروائية 

الطويلة "إنشالله إستفدت" بشكل 

حرصي عىل موقع نتفليكس.

يعمل املساد حالًيا مستشارًا فنيا 

يف العديد من املشاريع السينامئية 

ومدرًبا لورش عمل يف مجال 

صناعة األفالم.
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لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة

كاملة أبو ذكري   
ولدت كاملة أبو ذكري عام 1974، وهي مخرجة سينامئية وتلفزيونية مرصية، أخرجت مجموعة متنوعة من 

األفالم واملسلسالت التلفزيونية الشهرية، مثل "بنت اسمها ذات" و"سجن النسا" و"100 وش" و"واحد صفر" 

الذي نافس يف مهرجان فينيسيا السيناميئ الدويل عام 2009. شهد فيلمها "يوم للستات" عرضه األول يف مهرجان 

لندن السيناميئ لعام 2016، وكان فيلم االفتتاح مبهرجان القاهرة السيناميئ الدويل عام 2016، ونافس يف مهرجان 

خريبكة للسينام اإلفريقية لعام 2017. إضافة إىل مسريتها املهنية الالمعة واملزدهرة، شاركت أبو ذكري أيضا يف 

العديد من املهرجانات السينامئية املحلية والدولية مبا يف ذلك مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل ومهرجان ديب 

السيناميئ الدويل ومهرجان األقرص للسينام اإلفريقية ومهرجان فالنيسيا للسينام املتوسطية ومهرجان فينيسيا 

السيناميئ الدويل، كام ُعرض فيلمها "18 يوم" يف مهرجان كان السيناميئ. رُشحت للعديد من الجوائز الدولية 

املرموقة مبا يف ذلك جائزة الجمهور لعام 2017 من فيلم إفريقيا.

رئيس لجنة التحكيم

تامر عشرينادية كوندا

دفعه شغفه بالفنون البرصية إىل 

صناعة السينام، إذ يعمل منذ 

عرشين عاًما مخرًجا ومنتًجا وكاتًبا 

للسيناريو ألعامل روائية ووثائقية. 

أخرج فيلمه الروايئ الطويل األول 

"فوتوكويب" والذي يدور حول 

إعادة اكتشاف رجل مسن للحياة. 

حقق الفيلم جوالت ناجحة يف 

املهرجانات الدولية حيث حصل 

عىل العديد من الجوائز من 

بينها جائزة الجمهور ألفضل 

فيلم يف مهرجان ماملو للسينام 

العربية. فيلمه الثاين، "متعالش 

عن الحاجب"، هو فيلم قصري 

يتتبع امرأتني ترتديان النقاب 

طوال يومهام يف مركز للتسوق. 

وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم 

عريب قصري يف مهرجان الجونة 

السيناميئ. عمل عرشي منتًجا 

ألفالم مثل "خذوين إىل السينام" 

للمخرج العراقي الباقر جعفر، 

وفيلم "نوارة" لهالة خليل. عمل 

مع املشاهري مثل جيني ريتيكر 

وتوماس لينون، كام أنه املؤسس 

املشارك والرئيس التنفيذي لرشكة 

يب ميديا برودكشنز.

ولدت يف املغرب عام 1989، 

ودرست الهندسة قبل أن ُتقدم 

أول أدوارها السينامئية عام 

2008 يف الفيلم القصري "إغراءات" 

ملحسن نديفي. حصلت عىل 

درجة البكالوريوس يف الدراسات 

السينامئية من جامعة مونرتيال 

بينام لعبت أدوارًا يف السينام 

والتلفزيون يف نفس الوقت.

ظهرت يف العديد من اإلنتاجات 

املغربية والدولية، وكان أول دور 

بارز لها يف فيلم "عاشقة من 

الريف" لرنجس النجار. عام 2017، 

فازت كوندا بجائزة نجمة الجونة 

ألفضل ممثلة يف الدورة األوىل 

ملهرجان الجونة السيناميئ عن 

دورها يف فيلم "ولييل" لفوزي بن 

السعيدي. كام ظهرت يف املسلسل 

املرصي "أبو عمر املرصي" من 

إخراج أحمد خالد. اختارتها مجلة 

فوج العربية ضمن أشهر املمثالت 

العربيات يف عام 2019، وذكرتها 

مجلة تيل كيل ضمن أفضل 

الشخصيات العامة تحت سن 

األربعني التي ساهمت يف إحداث 

التغيري يف املغرب يف عام 2021.

أليس خروبي

بعد االنتهاء من دراستها يف فرنسا 

والواليات املتحدة األمريكية، 

كانت أليس خرويب عضًوا أساسًيا 

يف فريق مهرجان كان السيناميئ 

لسنوات عديدة. أثناء إدارتها 

لزاوية األفالم القصرية يف مهرجان 

كان السيناميئ، تم تعيينها مربمجة 

لألفالم القصرية ملهرجان أبوظبي 

السيناميئ وعضو فريق الربمجة يف 

مهرجان جنيف السيناميئ الدويل. 

تشغل خرويب حالًيا منصب مدير 

برامج السينام يف سوق األفالم 

يف مهرجان كان السيناميئ، وهي 

عضو يف لجان اختيار األفالم 

والسيناريو يف مهرجانات كان 

والبحر األحمر وبواتييه. مكنتها 

شبكة عالقاتها الواسعة، فضاًل 

عن معرفتها بالسوق السينامئية 

الدولية، من أن تكون محرتفة 

رئيسية يف هذا املجال. وكثريًا ما 

ُطلب منها توجيه صانعي األفالم 

الشباب ومشاريع استكشاف 

املواهب. شغلت خرويب عضوية 

لجنة التحكيم يف العديد من 

املهرجانات ومنها مهرجاين 

رساييفو ومهرجان قرطاج.

إي نينا روث 

ولدت يف فلورنسا بإيطاليا ونشأت 

يف نيويورك. كتبت ملجالت فوج 

إيطاليا وهاربر بازار العربية 

وكوزموبوليتان الرشق األوسط، 

إضافة إىل صحيفة ذا أرت وإمباير 

العربية وتيهيلكا وذا ناشونال 

بيسبوك وثرايف جلوبال وفريست 

بوست ومجلة فالونت. يف الفرتة 

من 2011 إىل 2018، ساهمت 

بانتظام يف صحيفة هافينجتون 

بوست األمريكية وطبعتها 

اإليطالية، حيث كتبت بشكل 

رئييس عن السينام والثقافة 

يف الرشق األوسط. أدارت نينا 

محارضات ومحادثات عامة مع 

مشاهري مثل ريف فينيس وميج 

رايان وآن ماري جارس وهيفاء 

املنصور وأندريه كونشالوفسيك 

واملصورة الفرنسية بريجيت 

الكومب. يف ربيع عام 2021، 

أسست موقع "موفينج إميدج 
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لجنة تحكيم مسابقة نجمة الجونة الخضراء

ممثلة مرصية ظهرت ألول مرة يف السينام 

عام 2005 يف فيلم "الحياة منتهى اللذة" 

وتبعته بأدوار أكرث يف املسلسالت التلفزيونية 

واألفالم، مبا يف ذلك "زي النهاردة" و"الجزيرة 

2" و"املواطن إكس" و"خطوط حمراء" حيث 

نالت استحسان النقاد والجامهري. عام 2017، 

مثلت أدوارًا متميزة يف مسلسالت مثل "حجر 

جهنم" و"هذا املساء" و "أهوه ده اليل صار". 

شغلت أروى جودة عضوية لجان تحكيم يف 

مهرجانات بارزة، مبا يف ذلك مهرجان القاهرة 

السيناميئ الدويل، وجوائز اإلميي أواردز الدولية. 

جدير بالذكر أنه لطاملا اهتمت أروى جودة 

بأمور البيئة حتى مثلت مرص يف مسابقة "ميس 

إيرث" و حصلت عىل املرتبة الرابعة عاملًيا، قبل 

حصولها عىل لقب أفضل عارضة ازياء يف العامل 

لعام 2005 برتكيا.

 مراسلة تلفزيون وموقع الرشق بلومبورغ يف 

بريوت. تحمل ماجستري يف اإلعالم املكتوب 

واملريئ واملسموع من جامعة باريس الثانية. 

عملت مراسلة ومنتجة وصحافية يف صحف 

ومؤسسات عربية ودولية ألكرث من 17 سنة 

مثل وكالة رويرتز، جريدة الحياة اللندنية، 

التلفزيون اإلسباين، تلفزيون املستقبل، تلفزيون 

الجديد، موقع املدن، جريدة فرانكفورتر 

روندشاو، جريدة النهار اللبنانية، موقع 

النهار العريب، مجلة ديب الثقافية، مجلة نزوى 

الُعامنية، مجلة الدوحة الثقافية، ملحق بناء 

السالم الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

يف بريوت، ومديرة تحرير يف مجلة الحسناء 

العربية. نجار ناشطة يف مجال حقوق االنسان 

والبيئة وشاركت يف إطالق حمالت إعالمية 

ودراسات يف هذا الصدد. كام عملت مستشارة 

إعالمية ملهرجانات ومعارض دولية ومؤمترات 

وتظاهرات ثقافية كبرية يف املنطقة العربية.

رنا نجارأروى جودة

محامي تحول إىل صانع أفالم. بدأ مسريته 

املهنية من خالل كتابة وإنتاج وإخراج فيلم 

روايئ طويل مستقل بعنوان "الحارس: أسطورة 

عمر الخيام"، والذي عرض عاملًيا للمرة األوىل يف 

مهرجان موسكو السيناميئ عام 2005، وحقق 

نجاًحا تجارًيا يف الواليات املتحدة األمريكية. 

عام 2008، أصبح مشايخ عضًوا يف نقابة 

املنتجني األمريكيني، وتم اختياره كممثل لها 

يف الرشق األوسط يف اللجنة الدولية، قبل أن 

يتوىل رئاسة اللجنة منذ عام 2018. مشايخ هو 

أيضا مؤسس "منتجون بال حدود"، وهي شبكة 

من املنتجني العامليني مكرسة لحرفة اإلنتاج من 

خالل الندوات التي تقيمها يف كربى املهرجانات 

واألسواق السينامئية العاملية ومنها كان وبرلني 

ولندن وعامن وفيلم بازار يف الهند، والتي 

تعاونت معهم الشبكة عىل مدى السنوات 

الست املاضية.

كيفان مشايخ
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لجان تحكيم فيبريسي ونيتباك

لجنة تحكيم فيبريسي 

لجنة تحكيم نيتباك 

ميكيال مانينتيمحمد نبيلهيلين بارلو

صحفية وناقدة أسرتالية تقيم يف باريس. عام 

2019، فازت بارلو بجائزة الريشة الذهبية 

إلسهاماتها وخدماتها للسينام الفرنسية. قامت 

بارلو، مدفوعة بحبها الشديد للمهرجانات 

السينامئية، بتغطية مهرجاين كان وبرلني عىل 

مدار 30 عاًما، إضافة إىل مهرجاين فينيسيا 

وصندانس أيًضا. تكتب بارلو بانتظام لجريدة 

 .filmink.com.au األسرتايل وملوقع

صحفي وناقد سيناميئ مرصي، درس اإلعالم 

والصحافة والنقد، يكتب عن األفالم بانتظام منذ 

عام 2010 مبجلة الكواكب، ويشغل بها منصب 

نائب مدير التحرير، كام يرتأس قسم الفن 

مبوقع صدى البلد اإلخباري. عمل نبيل مستشارًا 

لبعض املسلسالت، وله عدة تجارب يف كتابة 

الربامج باإلذاعة والتلفزيون، إضافة إىل أنه عضو 

نقابة الصحفيني املرصيني وعضو جمعية نقاد 

السينام املرصيني، وله العديد من اإلسهامات 

مع مهرجانات داخل وخارج مرص، كام يعمل 

منذ 4 سنوات مديرًا للمركز الصحفي ملهرجان 

اإلسكندرية للفيلم القصري.

صحفية إيطالية ولدت وتقيم يف فينيسيا. تعمل 

مانينتي يف مجال التعليم، وخصوًصا تعليم 

اإلعالم، وتعمل يف مجال الصحافة منذ عام 

2010، كام أنها عضوة يف االتحاد اإليطايل لنقاد 

السينام. تكتب للعديد من املطبوعات الدورية 

املتخصصة يف صناعة السينام والعديد من 

املجالت اإللكرتونية املتخصصة. تحرض مانينتي 

العديد من املهرجانات السينامئية األوروبية 

املرموقة، مع تركيز خاص عىل مهرجان فينيسيا 

السيناميئ الدويل. حديًثا، ُعينت عضًوا يف لجنة 

تحكيم يف مهرجان جو إيست السيناميئ. 

محمد قبالويتشانج هو باي

مخرج سيناميئ كوري جنويب ولد عام 1953، 

وتخرج يف جامعة يونيس عام 1976 بدرجة 

البكالوريوس يف إدارة األعامل. منذ أن صنع 

فيلمه األول "أهل األحياء الفقرية" عام 1982، 

أخرج باي 18 فيلاًم روائًيا طوياًل. شغل باي 

منصب رئيس لجنة التحكيم يف مجموعة 

متنوعة من املهرجانات السينامئية، مبا يف ذلك 

مهرجانات سيول، وياكوتسك، وفيسول. حصل 

عىل العديد من الجوائز املرموقة يف املهرجانات 

السينامئية مثل مهرجان أوديني، ومهرجان 

فيالدلفيا، وجوائز جراند بيل، وجوائز بيكسانج 

للفنون، ومهرجان. يشغل باي حالًيا منصب 

مدير مهرجان أولجو ماوننت السيناميئ. وتشمل 

أفالمه "صيد الحيتان" و"ليلة عميقة الزرقة" 

و"درج إىل السامء" و"قلبي".

منتج ومخرج سويدي فلسطيني عمل يف 

التلفزيون وإنتاج األفالم الوثائقية. ميتلك قبالوي 

خربة واسعة يف إدارة املشاريع واإلنتاج اإلعالمي 

وتطوير األعامل داخل الصناعات الثقافية 

واإلبداعية مع الرتكيز بشكل خاص عىل التنوع. 

يف عام 2011، أسس مهرجان ماملو للسينام 

العربية يف السويد، والذي يهدف إىل تشجيع 

صانعي السينام العرب عىل إيجاد املزيد من 

الفرص لرواية قصصهم، وقد ساعد أفالم مثل 

"عىل كف عفريت" يف العثور عىل منتجني. 

قبالوي هو أيضا مؤسس رشكة السينام العربية 

يف السويد، وهي رشكة تعمل عىل توزيع األفالم 

العربية يف السويد، ومن أبرز األعامل التي 

قامت بتوزيعها: "1982" و"الرحلة" و"سوليتري" 

و"فتاة املصنع".

إندو شريكنت

ولدت عام 1948، وانضمت إىل سيناميا، فصلية 

السينام اآلسيوية يف عام 1993، وهي املجلة 

الوحيدة املكرسة للسينام اآلسيوية يف العامل. 

هي أحد األعضاء املؤسسني لـ"نيتباك" الهند، 

وقد ساعدت يف تنظيم ورش عمل السيناريو 

وأسابيع أفالم من بلدان آسيوية كثرية، واألفالم 

االستعادية لصانعي السينام. كانت رشيكنت 

املدير املشارك ملهرجان سيني فان للسينام 

العربية واآلسيوية منذ إنشائه عام 1999. 

وكانت مديرة مهرجان أوسيان سيني فان 

السيناميئ عام 2012. شاركت كعضو لجنة 

تحكيم يف العديد من املهرجانات السينامئية 

الدولية مثل اإلسامعيلية، وبرلني، وبوسان، 

وهونج كونج عام 2010. تعمل رشيكنت حالًيا 

يف مركز أبحاث أوزياناما ومكتبتها يف نيو دلهي. 
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مسابقة األفالم 
الروائية الطويلة

أسوأ شخص في العالم
يواكيم ترير

النرويج، فرنسا، السويد، الدنمارك

أميرة
محمد دياب

مصر، األردن، اإلمارات العربية المتحدة، 
المملكة العربية السعودية

البحر أمامكم
إيلي داغر

لبنان، فرنسا

ذات مرة في كالكوتا
أديتيا فيكرام سينجوبتا
الهند، فرنسا، النرويج

الرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة 

تيتانيك
تيمو نيكي

فنلندا

ريش
عمر الزهيري

مصر، فرنسا، هولندا، اليونان

عالم آخر
ستيفان بريزي

فرنسا

علي صوتك
نبيل عيوش

المغرب، فرنسا

غروب
ميشيل فرانكو

المكسيك، فرنسا، السويد

كالرا سوال
ناتالي ألفاريز ميسين

السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا

كوستا برافا
منيه عقل

لبنان، فرنسا، إسبانيا، النرويج

مبنى أبيض
كافيس نانج

كمبوديا، فرنسا، الصين 

مقصورة رقم 6
يوهو كوشمانين

فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا

ملعب 
لورا فونديل

بلجيكا

مورينا
أنتونيتا أالمات كوِسيانوفيتش

كرواتيا، البرازيل، الواليات المتحدة 
األمريكية، سلوفينيا

هروب الرقيب فولكونوجوف
ألكسي تشوبوف، ناتاشا ميركولوفا

روسيا، إستونيا، فرنسا
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إخراجإخراج أميرةأسوأ شخص في العالم
محمد ديابيواكيم ترير

Joachim TrierMohamed Diab

المنتج
ديفكه بيوركي جرافير، توم إريك 

كيست، إسكيل فوجت، يواكيم ترير

شركة اإلنتاج
أوسلو بكتشرز إم كي برودكشنز، 
فيلم إي فيست، سنوجلوب، بي 

ريل

السيناريو
إسكيل فوجت، يواكيم ترير

التصوير
كاسبر توكسن

المونتاج
أوليفييه بوجي كاوتي

الموسيقى 
أوال فلوتوم

الصوت
يسله تفيتو

تمثيل
ريناته رينسفي، أندرس دانيلسن 

الي، هربرت نوردروم، هانس 
أوالف برينر

المنتج
محمد حفظي، معز مسعود، منى 

عبدالوهاب، هاني أبو أسعد، 
أميرة دياب

شركة اإلنتاج
فيلم كلينيك، أكاميديا، زا ستوديو، 

الطاهر ميديا برودكشن

السيناريو
محمد دياب، خالد دياب، شيرين 

دياب

التصوير
أحمد جبر

المونتاج
أحمد حافظ

الموسيقى 
خالد داغر

الصوت
أليكسيس دوران، منتصر أبو 

علول، جوليان بيريز، ألكساندرا 
ستويانوفيتش، هيوجو ثاون

تمثيل
صبا مبارك، علي سليمان، تارا 

عبود، زياد بكري، وليد زعيتر

AMIRA

مخرج وكاتب سيناريو مشهور دولًيا. حصل فيلمه األول "قصاص" عىل جائزة أماندا ألفضل 
فيلم نرويجي وأفضل مخرج وأفضل سيناريو لعام 2007. اختري فيلمه "أوسلو، 31 أغسطس" 
بقسم "نظرة ما" يف مهرجان كان 2011، ورشح لجائزة سيزار ألفضل فيلم أجنبي. شارك فيلمه 
األول باللغة اإلنجليزية، "أعىل صوًتا من القنابل"، يف املسابقة الرسمية ملهرجان كان 2015، 
كام فاز بجائزة مجلس الشامل األورويب السينامئية. عام 2017، حصد فيلمه "ثيلام" العديد 
من الجوائز املشهود لها دولًيا، وتم ترشيحه لجائزة مجلس الشامل األورويب السينامئية. شارك 

عام 2018 يف إخراج الفيلم الوثائقي "مونك اآلخر" مع شقيقه إميل تريير.

فيلمه  حصل  املرصي.  املجتمع  يف  امللحة  القضايا  عىل  أعامله  تركز  سيناميئ  ومخرج  كاتب 
األول "678"، الذي يدور حول ثالث نساء يواجهن الذكورية والتحرش الجنيس، عىل أكرث من 
20 جائزة دولية. كتب دياب مع إخوته سلسلة أفالم "الجزيرة"، التي حققت نجاًحا كبريًا يف 

مرص ويف جميع أنحاء العامل العريب، وكان االختيار املرصي للمنافسة عىل جوائز األوسكار عام 
2016. فيلمه الروايئ الطويل الثاين "اشتباك" افتتح قسم نظرة ما يف مهرجان كان السيناميئ 

عام 2016.

ال يشء تقليدي يف هذه الكوميديا الرومنطيقية املرتبطة ارتباًطا عضوًيا بالحارض وهمومه وانشغاالته. 

كّل يشء مختلف، بدًءا من الكتابة السينامئية، وصواًل إىل األفكار املطروحة، ومرورًا، بالطبع، بالشخصية 

الرئيسية يوليا )ريناته رينسفي( التي تجّسد دور فتاة طريفة عىل مشارف الثالثني من العمر ال تعرف 

كيف ستحّقق ذاتها. فكرها مشّوش، تجهل ماذا تريد، أو لعّل ما تريده يتغرّي باستمرار، يتحّور، يتخذ 

أشكااًل مختلفة. بعد دراستها الطّب، نراها تبدأ يف مامرسة التصوير، ثم تلتقي أكسيل، الذي يكربها 

سّناً، عىل أمل أن تجد يف حضنه االستقرار. ثم تقع تحت سحر نادل يف مقهى، وهكذا إىل آخر الفيلم، 

طوال ساعتني من االمتحان العاطفي والصمود الوجودي.

 يرّص املخرج يواكيم ترير عىل فيلم يخاصم الزمن، مناقًشا قيمه وأفكاره ومبالغاته وقضاياه ومفاهيمه 

وأخالقياته. عىل هذا املستوى، يقّدم ترير عماًل ممتازًا ال يخلو من املتعة والفائدة، يحّلق عالًيا يف 

فضاء السينام، ويرسم بورتريًها حلًوا ومرًا يف آن واحد عن مغامرات فتاة تجد نفسها يف هذا الزمن 

الفيلم بعض األسئلة عن الحب واإلخالص واملشاعر، مناقًشا بعض هذه  وتخّبطاته وخيباته. يطرح 

املسائل يف ضوء الزمن الحايل. 

 ميكن اعتبار "أسوأ شخص يف العامل" ذروًة يف السخرية. يوّجه ترير صفعة إىل وجه الصواب السيايس 

والعامل الذي مل يعد أكرث من طاولة مستديرة ُترمى عليها القضايا بعشوائية ودمياجوجية. هذا فيلم 

حنيني ولكن غري ماضوي يصّوره ترير بنظرة فاحصة وساخرة وعاطفية وصادمة. متثيل بديع )ريناته 

رينسفي اكتشاف ملهم(، نّص متامسك طريف وعرصي، إخراج مبتكر ينطوي عىل لحظات باهرة. 

باختصار، هذا واحد من األفالم التي تخرج من روتني األعامل املكّررة املنفصلة عن الواقع متاًما، والتي 

ال متلك رأًيا يف أي يشء يحدث من حولنا.

هوفيك حبشيان

يف فيلمه الروايئ الطويل الثالث، يختار املخرج محمد دياب فلسطني موقًعا ألحداث فيلمه "أمرية" 

الذي يحيك عن مراهقة فلسطينية محبة للتصوير الفوتوغرايف، ابنة مناضل قابع خلف أسوار االحتالل 

تنتمي  السجن، كام  ترعاها وترى زوجها فقط من وراء زجاج  لفرتة طويلة، وأم وحيدة  اإلرسائييل 

لعائلة ذات تاريخ نضايل منقسمة بني مناضلني وأفراد عاديني يقومون بأشغال عادية. رمبا توحي تلك 

املقدمة بأنه فيلم سيايس، لكنه ورغم أن القضية الفلسطينية تشكل جزًءا من نسيج الفيلم، إال أن 

حكاية أمرية ورصاعها إليجاد هويتها، إنسانية بامتياز. يبدأ الفيلم بأمرية وهي تلتقط لنفسها صورًا، ثم 

تقوم برتكيب صورة والدها القدمية باستخدام "فوتوشوب" لتحظى بصورة عائلية. أمر -رغم غرابته- 

يبدو عادًيا البنة مل تتح لها الفرصة ألخذ صورة عائلية مع والدها، لكن الصورة ذاتها رمبا تكون مجازًا 

عن كيف تتخيل أمرية ذاتها وتنظر إىل هويتها التي تتزعزع عند محاولة األب اإلنجاب مرة أخرى 

واكتشاف العائلة مفاجأة مروعة، فتبدأ مبساءلة كل من حولها بل ويتم مساءلتها هي شخصًيا، فتنهار 

تلك الصورة تدريجًيا، وتحولها تلك الرحلة، رغم قساوتها، من مراهقة مدفوعة بالعواطف واملشاعر، 

إىل شابة ناضجة تنظر إىل العامل برمادياته املختلفة وليس من خالل منظور األبيض واألسود. أسلوب 

الفيلم البرصي ينقل بحساسية شديدة الحالة النفسية ألمرية، ما بني استخدام الصور الفوتوغرافية 

الباردة يف  الزرقاء  واأللوان  "النوار"،  بأفالم  شبيًها  الفيلم  تجعل  التي  القامتة  والظالل  والفوتوشوب، 

نقاط التفتيش والسجن، أو الربتقالية الجهنمية التي تصور حالة الجحيم الذي تعيش فيه العائلة مبا 

فيهم أمرية، ونهاية بضوء الشمس الساطع يف وجه الكامريا يف نهاية الفيلم عند تكشف الحقائق كلها، 

ذلك الضوء املامثل لضوء الشمس الذي مل يتحمله سجناء كهف أفالطون عند خروجهم منه.

محمد طارق

النرويج، فرنسا، السويد، الدنمارك | 2021 | 127 د 

النرويجية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصر، األردن، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة 
العربية السعودية | 2021 | 95 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

THE WORST PERSON IN THE WORLD

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Pyramide Films
elagesse@pyramidefilms.com

Middle East Distributor
MAD Solutions

marwan.elshafey@mad-solutions



39 38

مسابقة األفالم الروائية الطويلةمسابقة األفالم الروائية الطويلة

إخراجإخراج ذات مرة في كالكوتاالبحر أمامكم
أديتيا فيكرام سينجوبتاإيلي داغر

Ely DagherAditya Vikram Sengupta

المنتج
ميريام ساسين، أرنو دوميرك، 

جورج شقير، بينوا روالند

شركة اإلنتاج
أندولفي، أبوط برودكشنز، رونج 

مين

السيناريو
إيلي داغر

التصوير
شادي شعبان

المونتاج
ليا ماسون، إيلي داغر

الموسيقى 
جو داغر

الصوت
رواد حبيقة، رنا عيد، فيليب 

شاربونيل

تمثيل
منال عيسى، روجر آزار، يارا أبو 

حيدر، رابح الزاهر، فادي أبي 
سمرة

THE SEA AHEADONCE UPON A TIME IN CALCUTTA

فنان وسيناميئ يعمل مع وسائط تعبري مختلفة وينتج أعاماًل تتشابك عىل مستويات مختلفة. 
خالل نشأته يف لبنان وظروفه التي مير بها اليوم، يستكشف داغر يف أعامله مفاهيم االنتامء 
واالحتامالت الناشئة من تداخل الثقافات والتاريخ والخيال. أعامله مبثابة نتاج لتنقالته بني 
أشكال التعبري البرصية املختلفة من الرسيالية والخيال العلمي إىل املاورائية. حصل فيلم داغر 
القصري "موج 98" عىل جائزة السعفة الذهبية ألفضل فيلم قصري يف مهرجان كان السيناميئ 

عام 2015.

ولد يف الهند، وكانت اهتامماته متيل نحو الفنون األدائية. تدرب عىل املوسيقى الكالسيكية 
الغربية والرسوم املتحركة والسينام وكان كاتًبا مرسحًيا نشيًطا. عرض أول أفالمه "عامل الحب" 
يف مهرجان فينيسيا السيناميئ عام 2014، ثم شارك يف أكرث من 70 مهرجاًنا سينامئًيا وفاز بـ13 
جائزة دولية، من بينها جائزة اللوتس الذهبية ألفضل فيلم أول يف حفل توزيع جوائز الفيلم 
الوطني لعام 2015. ُعرض فيلمه "جوانيك" للمرة األوىل عاملًيا يف مهرجان روتردام السيناميئ 
اإلنتاج )هندي-فرنيس-نرويجي(  املشرتك  كالكوتا"،  "ذات مرة يف  فيلم  تلقى   .2018 الدويل 
دعاًم من أتيليه سينفونداسيون مبهرجان كان، وبازار إن إف دي يس السيناميئ ويس إن يس. 

يعمل أديتيا اآلن عىل تطوير مرشوعه الجديد "وحمة".

فوزه  خالل  من   2015 عام  مفاجأة  صنع  الذي  داغر  إييل  اللبناين  للمخرج  طويل  روايئ  فيلم  أول 

بـ"سعفة" الفيلم القصري عن "موج 98". من التحريك إىل الروايئ، قفزة كبرية، قام بها داغر بنجاح 

جعله يعود إىل مهرجان كاّن األخري حيث عرض جديده هذا يف قسم "نصف شهر املخرجني". الفيلم 

مسكون باملمّثلة الرائعة منال عيىس. إنها جنى التي تعود إىل وطنها بعد فرتة من الكفاح يف الخارج 

من أجل حياة أفضل. يرسم داغر من خالل قصتها والذين من حولها، صورة للشباب ولجيل بأكمله يف 

مدينة بريوت التي تبدو كأنها بقعة جغرافية تحترض أو تستعد لكارثة آتية ال محالة.

 هذا فيلم وجودي بامتياز، لسان حال بلد وناس. استحالة العيش ملموسة يف كّل لقطة من لقطاته. 

تعود جنى من الغربة، تقصد بيت أهلها حيث متيض ليلها عىل الكنبة، ثم تحاول إيجاد موطئ قدم 

لها يف بلد تشعر حياله بالحرية والغرابة. يف جو من مناخ مضغوط ينذر بانفجار ما، نتابع تفاصيل 

يومية تكاد تكون بال أهمية لوال قدرة عني املخرج عىل االرتقاء بها. الضغوط التي متارَس عىل جنى 

تأتيها من كّل حدب وصوب، وهي أرسية وعاطفية واقتصادية. الحياة يف لبنان تبدو متجّمدة، يهيمن 

عليها الركود. يف أي حال ال تقّدم لها شيًئا سوى الفراغ والعبث. مثة إحساس بالرتقب يخلقه الفيلم، 

مشهًدا بعد مشهد، كأننا يف واقع تجري فصوله يف سياق أشبه بحلم اليقظة. لكننا ندرك برسعة أن ما 

دًة عىل الشاشة بكالم قليل وأحداث محدودة وصورة سينامئية  ُنزَّج فيه هو الدوامة اللبنانية مجسَّ

لت بعناية. الفيلم حيس جًدا، يوّثق أحوال ناس يف لحظة مفصلية من وجودهم. هذا كله يتجّسد  ُشكِّ

يف وجه وحضور منال عيىس التي ما كان لهذا العمل أن يبلغ هذه السوداوية وهذا الحزم من دونها.

هوفيك حبشيان

بعد فقدانها ابنتها، ال تفقد إيال، التي جسدتها برباعة )رسيليخا ميرتا(، هويتها كأم فقط، ولكن تفقد 

أيًضا السبب الوحيد للبقاء مع زوجها. بعد رفض البنك أن مينحها قرًضا للسكن، يقدم لها رئيسها، 

صاحب مخطط بونزي الهائل، عرًضا يصعب قبوله. تتواصل إيال مجدًدا مع شقيقها الستعادة نصف 

مرسح عائيل قديم، لكنه يرفض أيًضا. يف هذه األثناء، يعود حبيبها القديم إىل الظهور مجدًدا ليمنحها 

الدفء واألمل لبداية جديدة. مبجرد أن بدأت إيال تعيش الحياة التي كانت تحلم بها، أدركت أنها 

ليست آكلة الجيف الوحيدة يف املدينة املليئة بالجوعى.

يوم  تعرف يف  كانت  والتي  كولكاتا،  الشخصية ألهايل  والعواطف  املشاعر  الفيلم ذروة  يجسد هذا 

من  الفيلم  يستفيد  التغري.  رسيع  بعامل  اللحاق  تحاول  ملدينة  صورة  إنها  كالكوتا.  باسم  األيام  من 

الشيوعية سابًقا  للمدينة  املختلفة  الطبقات  الواقعية، يف محاولة منه إلزالة  الشخصيات واألحداث 

للكشف عن حالة إنسانية مأساوية ومع ذلك مليئة باألمل والفرح.

تتوسع  مدينة  األنفاس يف  اللتقاط  يلهثون  الذين  الناس  ونضال  تطلعات  الضوء عىل  الفيلم  يسلط 

مع  كالكوتا،  يف  العكرة  املياه  عن  ملحة  يرويها،  التي  املرتابطة  والقصص  الفيلم،  يقدم  باستمرار. 

شخصيات ملونة تحاول جاهدة العثور عىل ركن خاص بها من دون أن تغرق فيه .

يلفت الفيلم انتباهنا إىل املعضالت األخالقية التي يواجهها الناس. إن اتخاذ قرار عىل مفرتق طرق 

ليس باألمر الهني دامئًا، وهذه املعضالت تكون أحياًنا متاهات أخالقية معقدة، وال يوجد مخرج سهل 

منها. يف مواجهة الحوافز االقتصادية أو الضغوط األخرى للمجتمع الحديث، غالًبا ما تكون األخالق 

هي أول الضحايا. الفيلم املصنوع بحساسية، يخون الحب والعاطفة والقلق الذي يشعر به مخرجه 

تجاه املدينة التي يسميها وطنه. 

رامان شاوال

لبنان، فرنسا | 2021 | 117 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

الهند، فرنسا، النرويج | 2021 | 135 د

البنغالية، مترجم للعربية واإلنجليزية

المنتج
كاترين دوسار، إنجريد ليل هوجتون، 

ماري فوجليستين ليجريد، ليندا 
بولستاد سترونن، أنشوليكا دوبي

شركة اإلنتاج
ويشبيري فيلمز، فور فيلمز، ديو 
فيلم، كاترين دوسارت بروداكشنز

السيناريو
أديتيا فيكرام سينجوبتا

التصوير
جوخان تيرياكي

المونتاج
أديتيا فيكرام سينجوبتا

الموسيقى 
مينكو إيجرسمان

الصوت
هيندول شاكرابورتي، برونو تريير

تمثيل
سريليخا ميترا، شياك روي، براتيا 

باسو، أريندام جوش، ساتراجيت 
ساركار

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

The Party Film Sales
clemence.michalon@thepartysales.com

Middle East Distributor
MAD Solutions

marwan.elshafey@mad-solutions

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Pluto Films
manola@plutofilm.de
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إخراجإخراج ريشالرجل األعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك
عمر الزهيريتيمو نيكي

Teemu NikkiOmar El Zohairy

المنتج
محمد حفظي، شاهيناز العقاد، 

جولييت لو بوتر، بيير مناحم

شركة اإلنتاج
فيلم كلينيك، الجوني فيلم 

بروداكشن، ستيل موفينج، كيبلر 
فيلم، هيريتيك

السيناريو
أحمد عامر، عمر الزهيري

التصوير
كمال سامي

المونتاج
هشام صقر

الصوت
أحمد عدنان، جوليان جونور

تمثيل
دميانة نصار، سامي بسيوني، 
فادي مينا فوزي، أبو سيفين 

نبيل ويصا

THE BLIND MAN WHO DID NOT WANT TO SEE TITANICFEATHERS

مخرج غزير اإلنتاج متعلم ذاتًيا حاصل عىل جوائز. "الرجل األعمى الذي مل يرغب مبشاهدة 
تيتانيك" هو الفيلم الروايئ الطويل الخامس له. أخرج نييك أكرث من 20 فيلاًم قصريًا حظيت 
بتقدير يف املهرجانات السينامئية يف جميع أنحاء العامل، وثالثة مسلسالت تلفزيونية شهرية. 
نشاًطا  اإلنتاج  أكرث رشكات  من  واحدة  وهي  فيلمز،  أليف  إتس  بوسو رشكة  ياين  مع  يدير 
يف فنلندا. ميكن وصف أسلوب نييك عىل أفضل وجه بأنه هجاء سيايس عنيف حسن النية 

للبرشية. 

درس اإلخراج يف املعهد العايل للسينام بالقاهرة. فيلمه القصري األول "زفري" ُعرض يف مهرجان 
ديب السيناميئ الدويل عام 2011، حيث فاز بجائزة امُلهر- لجنة التحكيم الخاصة لألفالم القصرية. 
فيلم  أول   ،"375 بالكيلو  الحامم  األساس ملرشوع  بعد وضع حجر  "ما  الثاين  القصري  فيلمه 
مرصي يتم اختياره للمشاركة يف مسابقة سينيفودناسيون يف مهرجان كان عام 2014، وبعدها 

فاز بالعديد من الجوائز يف مختلف أنحاء العامل.

طي. مفاجأة سينامئية بليغة، تتطلب من مشاهدها شجاعة  هذا رشيط ال مثيل له. مكثف وغري منَّ

سام،  ذايت  هدف  تحقيق  نحو  املريرة  ورحلته  وإعاقته،  البطل  حكاية  أن  ذلك  عقالنيني،  وتفاعل 

ُترغمه عىل تحايش الوقوع يف الشفقة وإغواءاتها. فيلم يكرس قناعة حاسمة يف أن اإلنسان قّوة نادرة 

وديناميكّية. يكشف العنوان عن حكايته، بيد أن رسد تفاصيلها ُيفسد غايتها. كّل مشهد مصّور من 

منظور شاب كفيف ومعاق، مرتبط بكرسيه املتحرك، ومحارص ضمن جدران شقته الصغرية. ما يبدو 

إنه عامل جامد وزائل، رسعان ما يتّفجر عن بسالة شخصّية، تقود ياكو إىل رحلة لن يخىش عواقبها، 

تتطلب منه االعتامد عىل مساعدة خمسة غرباء يف خمسة أماكن: من منزله إىل سيارة أجرة، ومنها 

إىل املحطة املركزية، ثم إىل داخل قطار، ومنه إىل منزل امرأة مل يقابلها من قبل! إنه رجل عاشق عليه 

أّي  أن يحقق وصاله مع محبوبته، حتى لو تخىل عنه اآلخرون، أو تعمدوا توريطه مبصائب. إذن، 

نخوة سيحصل عليها من غرباء وعابرين، وأّي وحوش برشّية سيصادف؟ ما قرره املخرج نييك ومدير 

تصويره ساري ألتونني فيام يتعلق بالحلول البرصية للفيلم أكرث من مدهش، وهي ما توسم فرادته 

وجامليته الخاطفة، إذ اختارا أسلوًبا تغريبًيا واستفزازًيا، يجعل من عمق مجال صورهام، الشديدة 

األناقة، مظلاًل وحيادًيا عن عمد، مع تركيز تقني عىل رشيط صوت مصمم بأسلوبية ُمْلَهمة، حيث يتم 

اغتامط سحن الشخصيات األخرى وتفاصيل املحيط واألشياء، يف إشارة اىل أن العيب يكمن يف بصائرنا 

التي تتنكر للرأفة والنجدة والتحنُّن. يخّص نييك/ ألتونني الوضوح ونقاء صوره يف مقاطع أحالم البطل، 

وهو يعدو يف غابات ساحرة، أو حني يقابل يف نهاية سفرته الجحيمّية وجه حبيبته سريبا، و"يراه" 

بلمساته، قبل أن يهديها مفاجأته.

زياد الخزاعي

نهج طريق  أسلوب سيناميئ مختلف، وبداًل من  بصياغة  الزهريي  انشغل عمر  السابقة  أفالمه  منذ 

زمالئه يف التأثر باملوجة الرومانية الجديدة والسينام الواقعية الخشنة التي متزج بني الوثائقي والروايئ، 

قرر أن يستخدم أسلوًبا عبثًيا هو أقرب لروي أندرسون وجاك تايت يف شكله. التأثر كان أكرث وضوًحا 

يف فيلمه القصري السابق "ما بعد وضع حجر األساس ملرشوع الحامم بالكيلو 375" املشارك يف مسابقة 

"ريش"  األحدث  فيلمه  يأيت  املرة  هذه  لكن   ،2014 كان  مبهرجان  السينام  ملدارس  سينيفونداسيون 

بشكل أكرث نضوًجا، يستوعب كل تلك التأثرات دون أن يفقد أصالته. يف "ريش" نرى عاملًا غريًبا متاًما، 

فال وجود أللفة مع مكان أو شخص وال حدث، وال اسم لشخصية واحدة أو حتى صورة ميكن تخيلها 

املايض  من  "ميناملية"  عنارص  مع  الغرائبيات  تلك  كل  بني  الزهريي  األحداث. ميزج  تلك  موقع  عن 

املرصي: أجواء عيد امليالد الثامنينية املبتذلة والسيارات الفولكس القدمية وموسيقى نوستالجية لهاين 

شنودة، إضافة إىل حوار مفخم بشكل كاريكتوري لحوارات مستوحاة من البريوقراطية املرصية، حيث 

التي تخنق أي مساحة  املنطق والكليشيهات  التي تدهس عنق  السامة والقوانني  املتخيلة  الرجولة 

الفيلم يعرب بشكل مجازي عن  الحيوانات يف  املبيد. استخدام  لحياة حقيقية كام دخان سيارة رش 

مصائر وطبائع شخصياته، ويزيد من مساحة عبثية العامل الذي يحيك من خالله الزهريي عن امرأة 

وحيدة تنتقل السيطرة عليها من يد رجل إىل آخر، ومن سلطة إىل أخرى. فرادة األسلوب املستخدم 

هي أكرث ما مييز الفيلم، إذ يختلف الزهريي عن معظم أبناء جيله يف معالجته العبثية التي تطرح 

منظورًا مختلًفا لقضايا النساء، منظور قد يضحكك يف البداية، لكن مع مرور الوقت رمبا تدرك مدى 

تشابه كل تلك السخرية مع عاملنا الذي نعيش به. 

محمد طارق

فنلندا | 2021 | 82 د

الفنلندية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصر، فرنسا، هولندا، اليونان | 2021 | 112 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

المنتج
ياني بوسو

شركة اإلنتاج
إتس أليف فيلمز، واكي تايز فيلمز

السيناريو
تيمو نيكي

التصوير
ساري ألتونين

المونتاج
يوسي ساندو

الصوت
سامي كيسكي، هيكي كوسي

تمثيل
بيتري بويكوالينن، ماريانا ماياال، 
هانامايا نيكاندر، ماتي أونيسما، 

سامولي ياسكيو

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Intramovies
maria@intramovies.com | festivals, geremia@

intramovies.com | sales

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Heretic
ioanna@heretic.gr | www.heretic.gr

Middle East Distributor
Film Clinic

jessica.khoury@fcidistribution.com
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إخراجإخراج علي صوتكعالم آخر
نبيل عيوشستيفان بريزي

Stéphane BrizéNabil Ayouch

المنتج
كريستوف روسينون، فيليب بويفار

شركة اإلنتاج
نورد-ويست فيلمز، فرانس 3 

سينما

السيناريو
أوليفييه جورس، ستيفان بريزي

التصوير
إريك دومون

المونتاج
آن كلوتز

الموسيقى 
كميل روكايو

الصوت
إيمانويل فيالر، هيرفي جويادير

تمثيل
فنسان ليندون، ساندرين كيبيرالن، 

أنتوني باجون، ماري دروكار

المنتج
نبيل عيوش، أمين بنجلون، برونو 

ناهون، أليكساندرا هينوشبرج

شركة اإلنتاج
علي إن برودكشنز، لي فيلم دو 

نوفو موند، يونيت دو برودكسيون

السيناريو
نبيل عيوش، مريم توزاني

التصوير
فيرجيني سورديج، أمين ميسادي

المونتاج
ماري هيلين دوزو، ياسر حماني، 

جوليا جريجوري

الموسيقى 
مايك وفابيان كورتزير

الصوت
صامويل عيشون، سيد راضي، 

نسيم المنبه

تمثيل
أنس بسبوسي، إسماعيل أدواب، 

مريم نقاش، نهيلة عارف

ANOTHER WORLDCASABLANCA BEATS

مخرج وممثل فرنيس ولد عام 1966 يف رين. بعد حصوله عىل شهادة جامعية يف التكنولوجيا،  
الدراما. بعد ذلك  الوقت نفسه يف صف لدراسة  عمل فني تلفزيون يف باريس، والتحق يف 
بدأ يف إخراج املرسحيات. أخرج فيلمه القصري األول، بلو دوماج، يف عام 1993، ثم أول فيلم 
متوسط الطول "العني التي تخرج" عام 1996، قبل أن يبدأ يف إخراج األفالم الروائية الطويلة 
يف عام 1999 مع فيلم "زرقة املدن". يف عام 2013، عاد بفيلم "بضع ساعات من الربيع"، روايئ 
طويل من بطولة فنسان ليندون وهيلني فنسان. حصل الفيلم عىل أربعة ترشيحات لجائزة 

سيزار عام 2013: أفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل سيناريو أصيل.

 ،1997 عام  )األوسكار(.  املتحركة  الصورة  وعلوم  فنون  أكادميية  وعضو  شهري،  عاملي  مخرج 
أخرج فيلمه الطويل األول "مكتوب" الذي رشحه املغرب رسمًيا للمشاركة يف فئة أفضل فيلم 
أجنبي لنيل جوائز األكادميية )األوسكار(، كام فيلمه "عيل زاوا" )2000( الذي حصل عىل 45 
جائزة عاملية. فيلمه "يا خيل الله" )2012(، املستوحى من تفجريات الدار البيضاء مايو/أيار 
2003، ُعرض يف قسم "نظرة ما" مبهرجان كان السيناميئ، حيث فاز بجائزة فرانسوا شاليه. عام 

2015، فاز فيلمه "الزين اليل فيك" بجائزة أفضل إخراج وأفضل ممثلة يف مهرجان أنجوليم 

السيناميئ، وفاز بأكرث من 12 جائزة عاملية.

فرنسا | 2021 | 96 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

المغرب، فرنسا | 2021 | 102 د

العربية، مترجم لإلنجليزية
يف هذا الفيلم يقدم املخرج ستيفان بريزي تتمة لثالثية "قانون السوق" و"يف حرب" وأخريًا "عامل آخر"، 

تلك الثالثية التي خاض فيها رحلة لعرض صورة شديدة القسوة لعامل الرأساملية املعارص وقدرته عىل 

سحق اإلنسان البسيط. عامل بريزي مرآة لعاملنا اليوم حيث ال مكان للمشاعر سواء كنت عاماًل عاطاًل 

يبحث عن فرصة للحياة وسط سوق عمل ال يرحم "قانون السوق" أو مرشف عامل يحاول الحفاظ 

عىل حقوق فريقه أمام متطلبات املؤسسة لينتهي مكروًها من االثنني "يف حرب"، أو مدير تنفيذي 

مرموق لرشكة عاملية يخاطر بحظوته لدى مرؤسيه من أجل الدفاع عن موظفيه ضد االستغناء، بأفكار 

خارج الصندوق محاواًل أن يكون السامري الصالح ولكن الخسارات كذلك ال تنتهي يف "عامل آخر". 

تلك الشخصيات الثالثة املختلفة التي أداها برباعة كلها نفس املمثل فنسان ليندون الذي تنقل ما بني 

شخصيات مختلفة املستوى االجتامعي وتتفق كلها يف محاولتها الحفاظ عىل إنسانيتها أمام ماكينة 

املجتمع الحديث وقوانينه االقتصادية الجديدة.

يف ظل انشغاله الدؤوب باإلنسان ينتقل بريزي هنا لطبقة جديدة دون أفكار أو كليشيهات مسبقة 

أفنى  لها  االجتامعية،  الشخصيات من واقع طبقتها  والتي تحكم مسبًقا عىل  املعتادة  اليسار  ألفالم 

"فيليب" حياته، صاعًدا سلم النجاح يف رشكته املتعددة الجنسيات ليصل إىل منصب مدير تنفيذي 

مبتلًعا حياته الشخصية، ليبدأ الفيلم يف افتتاحيته باستعدادات الطالق بينه وبني زوجته التي مل تعد 

النجاح  قمة  من  اقرتاًبا  فيليب  يزداد  وبينام  اللحظة  تلك  يف  لفيليب.  الروحي  الغياب  هذا  تتحمل 

العميل وخرسان روحه يف الطريق يجد نفسه منخرًطا يف رصاع من أجل منع رشكته من التخفيض يف 

امليزانية باالستغناء عن عدد من العاملني يف مختلف أقسامها، ويقرر البحث عن حلول خارج الصندوق 

مضحًيا بامتيازاته املالية هو وعدد من املديرين للحفاظ عىل وظائف البسطاء، ولكن هل يكفي هذا 

لينال رضا مؤسسة ال تقبل إال أن تطاع أوامرها، أو حتى لينال تعاطف هؤالء الذين يدافع عنهم؟

أمير رمسيس

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
MC Distribution

festivals@mcdistribution.me

يعود املخرج نبيل عيوش يف منجزه الجديد "عيل صوتك" إىل ذات الجو الذي شكل مصدر إلهام له، 

حيث الحي الشعبي مجااًل حيوًيا لتصوير بعض مشاهد باكورته األوىل "عيل زاوا" عام 1999، كام عاد 

ليصور فيها مشاهد من فيلم "يا خيل الله" 2012، والذي يتناول ظاهرة التطرف والتي كان الحي 

منبًعا لها.

يتمحور الفيلم حول حياة شباب مغاربة محبني للهيب هوب، ورغم الفقر املدقع الذي يعيشه هؤالء 

الشباب فتياًنا وفتيات، مثة مشرتك يجمعهم: حبهم الشديد لهذا الفن. يجتمع هؤالء يف مركز النجوم 

الذي أسسه نبيل عيوش عام 2014، حيث يتابعون فيه دروًسا للموسيقى والرقص، ومن بني رواده 

أغلب ممثيل فيلم "عيل زاوا". املخرج ببساطة يتابع عروضهم ممزوًجا بالتناقضات التي يعيشونها يف 

بيوتهم وبني عوائلهم.

أدوارًا  يلعبوا  مل  أغلبهم  أشخاص  عىل  عيوش  عادة  هي  كام  يعتمد  ودينامييك،  وحيوي  ذيك  فيلم 

سينامئية من قبل، ومع ذلك نراقب براعته يف إدارتهم وجمعهم يف بوتقة تشهد تصاعًدا درامًيا مثريًا 

يف تناغم مشاهده القوية واملؤثرة.

سلسلة  بعد  كان  مسابقة  يف  الوحيدة  العربية  املشاركة  يكون  أن  صوتك"  لـ"عيل  توفر  العام  هذا 

نجاحات متصاعدة للمخرج كان آخرها حضور فيلميه "يا خيل الله" و"الزين اليل فيك" يف الربنامج 

الفيلم الذي يتموج بني آمال وإحباطات  النجاح يتوافق مع خط  الرسمي للمهرجان املرموق. هذا 

الشباب املغريب يف هذا الحي الفقري. 

انتشال التميمي
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كالرا سوالإخراجإخراج
ناتالي ألفاريز ميسين

Nathalie Álvarez Mesén

المنتج
نيما يوسفي، آالن ماكونيل، 

جيرالدين سبريمونت، كارينا أفيالن 
تروز

شركة اإلنتاج
هوباب، نييد برودكشنز، ريسولف 

ميديا، باسيفيكا جراي

السيناريو
ناتالي ألفاريز ميسين، ماريا كاميال 

آرياس

التصوير
صوفي وينكفيست

المونتاج
ماري هيلين دوزو

الموسيقى 
روبن دي غيسيل

الصوت
إريك فارجاس ويليامس، فالين 

ليروي، شارل دوفيل

تمثيل
ويندي شينشيال آرايا، دانيل 

كاستانيدا رينكون، آنا خوليا بوراس 
اسبينوزا

CLARA SOLA

كاتبة سيناريو ومخرجة كوستاريكية سويدية. خريجة برنامج برلينايل تالنتس، ومخترب صناع 
أفالم مهرجان تورنتو السيناميئ وأكادميية مهرجان نيويورك السيناميئ. ُعرضت أفالمها القصرية 
يف العديد من املهرجانات السينامئية حول العامل، وفاز فيلمها القصري "فيليب" بجائزة أفضل 
فيلم أقل من 15 دقيقة يف مهرجان بامل سربينجز لألفالم القصرية عام 2016، كام شاركت يف 
كتابة "بينك وبني ميالجروس" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصري يف قسم آفاق )أوريزونتي( 
يف مهرجان فينيسيا عام 2021. فيلمها الروايئ الطويل األول "كالرا سوال" ُعرض عاملًيا للمرة 

األوىل يف نصف شهر املخرجني مبهرجان كان 2021.

السويد، بلجيكا، كوستاريكا، ألمانيا | 2021 | 106 د 

اإلسبانية، مترجم للعربية واإلنجليزية

غروب
ميشيل فرانكو
Michel Franco

المنتج
ميشيل فرانكو، إرينديرا نونيز 

الريوس، كريستينا فيالسكو إل.

شركة اإلنتاج
تيوريما، كومون جراوند بكتشرز، 

لوكس بوكس

السيناريو
ميشيل فرانكو

التصوير
إيف كاب

المونتاج
أوسكار فيجيروا خارا، ميشيل 

فرانكو

الصوت
أليخاندرو دي إيكازا، نيكالس 

سكارب

تمثيل
تيم روث، شارلوت جينسبورج، 

إيازوا الريوس، هنري جودمان، 
ألبرتين كوتينج ماكميالن

المكسيك، فرنسا، السويد | 2021 | 83 د

اإلسبانية، اإلنجليزية، مترجم للعربية واإلنجليزية

نيويورك  أكادميية  من  السيناميئ  اإلخراج  يف  شهادة  عىل  حصل  سيتي.  مكسيكو  يف  ولد 
 ،)2012( لوسيا"  "بعد   ،)2009( وآنا"  "دانيال  أعامل  اإلخراجي  رصيده  يضم  السينامئية. 
كان  مهرجان  من  سيناريو  أفضل  بجائزة  فاز  والذي   ،)2015( "مزمن"   ،)2014( "للعيون" 
السيناميئ، إضافة إىل "ابنة أبريل" )2017(، و"نظام جديد" )2020(، الحاصل عىل جائزة األسد 

الفيض )جائزة لجنة التحكيم الكربى( من مهرجان فينيسيا السيناميئ 2020.

SUNDOWN

رحلة استجامم عائلية يف منتجع أكابولكو الفاخر يف املكسيك، تتحول ببطء درامي غني وعاصف وبال 

، يحتفظ به  رحمة إىل انقالب شخيص، يربر خطوات رعناء متصابية لرجل عجوز وحيد ومهزوم. رِسّ

األرستقراطي الربيطاين نيل بينيت، ويروم عربه اقتناص سعادة مؤجلة يف حياته. لن يخىش هذا الرجل 

خطواته كسائح، يسعى الجميع إىل رسقته واستغفاله، ألنها ستكشف يف نهاية هذا الرشيط امُلحكم 

الصنع عن مفاجأة وحشية.

 وسط نعيم طبيعي ثري، يصور صاحب "نظام جديد")2020( بطله منفرًدا، رغم وجود شقيقته أليس 

وولديها، محاًطا مباء وفري وشمس ساطعة وضياء متوهج. ردود أفعاله حيادية وخالية من املشاعر. 

حني يأيت الجميع خرب وفاة الجدة، يحسم أمره يف التخيل عن حياته. يدعي فقدان جواز سفره، ويبقى 

ضمن روتني حيايت ال مبايل، وبال دوافع، ويقطن يف فندق رخيص ومبتذل، يف انتظار مصري أكرث إمتهاناً. 

يتساير هذا النّص املتشائم مع نظريه "مزمن" الذي أنجزه فرانكو حول سوداوية ذاتية، تقود إنسان 

مستوحد إىل تدمري ممنهج، وتدفع بالبطل ديفيد )تيم روث أيًضا( إىل كذب وصالفة قتل. املختلف يف 

"غروب" أن بطله رجل معطوب سلًفا، يسعى إىل العيش ضمن حلم وعزلة لن يتحققا، ألن الرش يحيط 

بهام من كل زاوية. من هنا، فإن الفيلم يضع مشاهد القتل التي تكون أليس إحدى ضحاياها، كنذير 

عىل دناءات إنسانية، تجد تربيرها يف موت عواطفه، حتى أن اخرتاق الشابة املكسيكية برينيسيه إىل 

عامله، ال يؤدي به إىل انحياز إمياين للحياة أو الرجاء أو األلفة، بل يثبت جناية قّوة أرشس عىل حياة 

جوفاء، ال حل يف مصريها سوى غروب محتوم، يرمز له فرانكو بذكاء برصي متفجر، يف مشهد ختامي، 

لقميص نيل األزرق معلًقا عىل كريس تحت نور رباين خالّب.

زياد الخزاعي

يدعو املسيحيون الرب دوًما ليحميهم من الدخول يف تجربة، غري أنه يظل حلاًم مستحياًل، فالحياة 

تثبت دوًما أن اإلنسان قد ُفطر عىل التجارب مهام مضت السنون وهو يحاول تجنبها، متاًما كمحاوالت 

املحيطني بكالرا أن يجعلوها تستمر يف العيش كطفلة إىل األبد.

كالرا امرأة يف األربعني، محدودة القدرات العقلية، تعيش مع أمها املتدينة وابنة شقيقتها الراحلة يف 

منزل أشبه ببيوت األساطري يف غابات كوستاريكا. ترّوج أمها يف القرية المتالك ابنتها قدرات عالجية 

خارقة للطبيعة، بينام تحاول يف الوقت نفسه أن تبقيها عىل الحالة التي وهبها الله إياها: طفلة أزلية. 

ترفض األم تدخل األطباء لعالج ظهر كالرا العليل، وتواجه املسار الطبيعي لتّحول االبنة امرأًة بالغة، 

جسدًيا عىل األقل.

السنوات األربعون متيض يف تعايش مع الوضع القائم، حتى يظهر مزارع شاب جذاب تندلع عالقة 

أن  املرهفة  بفطرتها  املرأة  لتكتشف  فقط  حياتها.  كالرا  تشارك  التي  املراهقة  وبني  بينه  طبيعية 

استمرارها كأسطورة محلية مجرد وهم، وأن تفتح أنوثتها واقٌع ال محالة رغم كل محاوالت األم إيقاف 

مالمسة االبنة لجسدها ولو عرب غمس أصابعها يف الشطة الحارقة!

تربع املخرجة الشابة ناتايل ألفاريز ميسني يف رسم عامل كالرا األسطوري، الذي تشكل فيه الطبيعة كاًل 

متتلك املرأة قدرًة خاصة عىل التواصل مع أجزائه. هذه مخلوقة ميكنها التواصل مع حصان أبيض أو 

حتى مع حرشة بصورة متاثل ورمبا تفوق قدرتها عىل التواصل مع البرش. امرأة تشعر بالزالزل قبل أن 

تقع. باختصار: كائن أكرب من أن ُيخترص يف حياة بعيدة عن التجارب.

تكتشف كالرا مفهوم الجنس والنضج، وُتغرّي رغاًم عن إرادتها وإرادة من حولها واقعها اآلمن، مانحًة 

إيانا حكاية زاخرة بالدراما واإلنسانية والواقعية السحرية.

أحمد شوقي

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

The Match Factory Gmbh
info@matchfactory.de | www.the-match-factory.

com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Luxbox
festivals@luxboxfilms.com
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إخراجإخراج مبنى أبيضكوستا برافا
كافيس نانجمنيه عقل

Mounia AklKavich Neang

المنتج
ميريام ساسين، جورج شقير

شركة اإلنتاج
أبوط برودكشنز، سينما ديفاكتو، 

الستور ميديا، بارينتس فيلم

السيناريو
منيه عقل، كالرا روكيه

التصوير
جو سعادة

المونتاج
كارلوس ماركيز مارسيه، سيريل 

عريس

الموسيقى 
ناثان الرسون

الصوت
رنا عيد، بيتر ألبيرخستين، رواد 

حبيقة

تمثيل
نادين لبكي، صالح بكري، ناديا 

شربل، سيانا رستوم، جيانا رستوم

المنتج
دافي تشو، مارين أريجي دي 

كازانوفا، جيا جانكي، لوي تي، 
روثا موينج

شركة اإلنتاج
أنتي أركايف، أسبارا فيلمز، 

إكس ستريم بيكتشرز، كونجشاك 
بيكتشرز

السيناريو
كافيس نانج، دانيل ماتيس

التصوير
دوجالس سيوك

المونتاج
فيليكس ريم

الموسيقى 
جان شارل باستيون

الصوت
فنسان فيال، تاتش سوفيدكي

تمثيل
بيسيه كاتشون، سيتان هوو، سوكا 

أوك، شينارو سويم، سوفان ثو

COSTA BRAVA, LEBANONWHITE BUILDING

يف  رسمًيا  وأُختري  "غواصة"  القصري  فيلمها  ونيويورك.  بريوت  بني  تعيش  لبنانية  مخرجة 
مسابقة سينيفونداسيون يف مهرجان كان عام 2016، وُعرض للمرة األوىل يف الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا يف مهرجان ديب السيناميئ وفيه حصل عىل جائزة لجنة التحكيم. عام 2017، 
افتتح فيلمها "لبنان الكبري" الذي شاركت يف كتابته وإخراجه مع املخرج الكوستارييك نيتو 
"كوستا  األول  الطويل  الروايئ  فيلمها  املخرجني مبهرجان كان.  فياللوبوس، قسم نصف شهر 

برافا" ُعرض عاملًيا ألول مرة يف قسم آفاق )أوريزونتي( يف مهرجان فينيسيا السيناميئ 2021.

ولد يف كمبوديا عام 1987، وأخرج خمسة أفالم قصرية منذ بدايته عام 2011. درس ألول مرة 
تحت إرشاف ريثي بان قبل أن ينضم إىل أكادميية بوسان اآلسيوية للسينام يف عام 2013. بعد 
ذلك، أسس أنتي أركايف جنًبا إىل جنب مع دايف تشو وستيف تشني، وحصل عىل إقامة فنية 
يف كان سينيفونداسيون عام 2017. فاز فيلمه الوثائقي "الليلة املاضية رأيتك تبتسم" بجائزة 
نيتباك يف مهرجان روتردام السيناميئ الدويل عام 2019، وكذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
فيلم يف مهرجان  أفضل  2019، إضافة إىل جائزة  الدويل عام  السيناميئ  يف مهرجان جيونجو 

جانيال دو سينام دو ريسيفي عام 2019.

ة اليومية عن مصائرهم  ن أهل لبنان من رفع الُغمَّ هل اللبنايّن منَّذور إىل تعاسة دامئة، كيف يتمكَّ

وحيواتهم ومستقبلهم، أيُّ وجهة هي األكرث ضامًنا لحصاناتهم ضد "إعادة تدوير" أحزانهم وانهيار 

قيمهم األخالقّية؟ الباكورة الروائية ملنيه عقل لن توفر إجابات. لن تفكك أزمة بلد محارص بفساد 

مؤسسات وطائفية سياسّية وضغائن مزمنة بني أطراف فقدوا قدراتهم عىل املرحمة، إمنا تستدعي 

استعارة سينامئية بهّية، ذات بعد مسيَّس، ال يخلو من سحر وفانتازيا، عن عائلة متطامنة، تظن أنها 

نجحت يف بناء يوتوبيا جبلّية، تكفل لها حياة متوازنة مع برّية خاّلقة. كّل ما عىل طاولة غدائهم، 

تجود به أرض تحيط بهم كرحم كوين. إنهم منتوج عزلة باركتها الطبيعة، لكنهم غفلوا عن سهولة 

د الرشيط لهام بلقطة عامة افتتاحّية ورمزّية، لتحميل نصب خرساين  اخرتاقها وتهديدها، اللذين ميهَّ

ر بفاجعة انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020. نفهم  عمالق، عىل خلفية مشهد ميناء بريوت املدمَّ

الحًقا املغزى الحقيقّي وراء قرار عائلة بدري باالنزواء، والفرار من أمكنة وحشّية وغادرة، بعد أن 

فقدوا إميانهم باإلنسانية. بيد أن الفردوس الذي شيدوه لن يصمد أمام موجات رسطان مديني، يتمثل 

بأطنان من قاممة بريوت ودنَّسها، يتم جلبها اىل مطمر "كوستا برافا"، الواقع عىل بعد مرمى حجر 

وأرحامهم.  هم  وتحرضَّ وسلوكياتهم  ومحيطهم  عاملهم  الرجس  يخرتق  االختياري.  منفاهم  باب  من 

ذّمتنا  عىل  حفاظنا  رضورة  بشأن  العاليتني  وفطنتها  حسيتها  عن  عقل  تكشف  ختامي،  مقطع  يف 

الجامعّية، فمن دونها نهّدد بأنفسنا نسيجنا االجتامعي ونعرضه إىل فناء. تتألق هذه الرؤية الدرامية 

ة كامنة بديلة وأمال حاسام، يتوجب  عرب شخصية الصغرية ريم وقدراتها السحرية، التي تجعل منها قوَّ

عليهام أن ُينهيا تعاسة اللبناين، ويعمال عىل جعل شياطني الفساد "يختفون"، كام فعلت الطفلة مع 

َمْن أسمتهم بـ"الناس الغريبة".

زياد الخزاعي

فيلمه  بنه، يخترصها يف  بنوم  التي تشهدها مدينة  للتحوالت  نانج  الكمبودي كافيس  املخرج  رؤية 

الروايئ األول "مبنى أبيض". املبنى كان رمزًا لعراقة عمران ونهوض عرصي شهده البلد خالل ستينات 

القرن املنرصم، واآلن ومع انفتاحه الكوين عىل اقتصاديات السوق صار مهدًدا بالزوال. قصته الحزينة 

تأيت يف سياقها قصص أجيال، آخرها مهدد حلمه بالزوال والتبدد مثله متاًما. ثالثة شبان يف مقتبل العمر 

قصصهم تلخص قلًقا وتعكس تأرجًحا عاًما بني التشبث باملايض أو القبول مبا يأيت به الحارض. بأسلوب 

رسدي بطيء ينقل "مبنى أبيض" لحظات افرتاقهم، بعد أن جمعهم حلم واحد: تأسيس فرقة موسيقية 

خاصة. مل يبدد الواقع املعاش حلمهم فحسب، بل بدد صداقتهم. البطالة وانعدام الفرص كانت وراء 

سامنانج  ظل  فيام  الظل،  يف  بعيًدا  انسحب  والثاين  الخارج  إىل  عائلته  مع  هاجر  أحدهم  تشتتهم. 

)بيسيه كاتشون الحائز عىل جائزة أفضل ممثل يف مسابقة آفاق خالل الدورة األخرية ملهرجان فينيسيا 

السيناميئ( مالزًما لرحلة كفاح سكان البناية ضد مرشوع هدمها والخروج منها إىل املجهول. هدمها 

كناية عن هدم موروث ثقايف بأكمله. التعبري الرسدي عنها يأيت عرب التباس العالقة بني الشاب ووالده. 

الوحيد  املال هو املشرتك  الحكومة بخروج سكانها منها مقابل مبلغ بسيط من  رفض قبول مقرتح 

بينهام، فيام الكثري من الخالفات تظل عالقة دون حل، تتشابك مع اختالف الرؤية حول حارض املدينة 

ومستقبلها. التيار الواقف يف وجه توجهات الحكومة لجلب استثامرات أجنبية )صينية ويابانية( بأي 

مثن، حتى لو كانت عىل حساب موروثاتها وقّيمها مل يصمد. انهياره مجسد باشتغال سيناميئ شديد 

الخصوصية، اإليقاع البطيء عالمته األبرز. التأين يف الرسد يتوافق مع مناخات الفيلم الحزينة املعربة 

عن حالة بلد آسيوي يغرق يف لجة التحوالت الكونية. 

قيس قاسم

لبنان، فرنسا، إسبانيا، النرويج | 2021 | 100 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

كمبوديا، فرنسا، الصين | 2021 | 90 د

الخميرية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Les Films Du Losange
a.lesort@filmsdulosange.fr

Middle East Distributor
MC Distribution

festivals@mcdistribution.me
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ملعبإخراجإخراج
لورا فونديل

Laura Wandel

المنتج
ستيفان لوست، يان دي كليرك، 

أنيمي ديجريز

شركة اإلنتاج
دراجونز فيلمز، لونانيمي

السيناريو
لورا فونديل

التصوير
فريديرك نويراوم

المونتاج
نيكوال رومبيل

الصوت
توماس جريم الندسبرج

تمثيل
مايا فاندربيك، جونتر دوريت، كريم 

لكلو، لورا فيرليندن

PLAYGROUND

كتابة قصص عن األطفال من منظورهم الخاص ونقلها إىل السينام، رمبا هي من أصعب أشكال الرسد 

البرصي عىل اإلطالق. اختيار السيناميئ املكان املناسب اللتقاط تفاصيل العامل املحيط بهم مهم، لكن 

األهم هو النظر إىل دواخلهم وعكس ما يحسون به، يف سياقه الذهني والنفيس والجسدي، من دون 

وجدت  "ملعب".  فيلم  يف  مطبًقا  نجده  وهذا  درامًيا،  معاينتها  املراد  للحالة  مسبق  إدرايك  إسقاط 

تالميذ  أرضيته سلوكيات  تتفاعل عىل  مفتوًحا،  املدارس، مرسًحا  فونديل يف ساحات  لورا  البلجيكية 

صغار يواجهون للمرة األوىل تجربة الترصف مبفردهم خارج سلطة العائلة. الطفلة نورا )7 سنوات( 

ويف املشهد االفتتاحي تبدو يف يومها املدريس األول، وكأنها ال تريد الخضوع لذلك االختبار الصعب. 

آبيل األخ األكرب ُيعينها عىل تكّيف مدريس، فيام تتصدى هي لتنمر مؤمل يتعرض له من أقرانه. آبيل ال 

يرىض بتبادل أدوار ُيفقده سلطته العمرية. يف "امللعب" تتبادل األدوار برسعة وتنعكس عىل أرضيته 

مظاهر عنف أرسي ومجتمعي متجذرة، من دون أن يدرك الكبار ذلك. التنمر الذي يتعرض له آبيل يف 

الساحة تالزمه متزقات نفسية، ُتحرّي نورا وتربك ردود أفعالها. امللعب وما يجري فيه أكرب منها، وأكرب 

من تضامنها األرسي. تجسيده درامًيا، ُيحيل املنجز السيناميئ إىل معالجة نفسية/اجتامعية نادرة. كل 

حوار وترصف ظاهر فيه، يغور يف باطن أعمق منه، تالزمه دون فكاك أسئلة أخالقية، تورط صانعته 

املتفرج يف مجاراتها. تقول له: تعال وأنظر كيف يترصف أطفالنا يف ملعب املدرسة، وملاذا يجد آبيل 

نفسه مجربًا عىل مجاراة ُمذليه، وميارس مع غريه من الطلبة ذات العنف الذي تعرض إليه؟ األسئلة 

العميقة تلك ُمداراة باشتغال سيناميئ باهر، أصالته أحسن ما فيه، وطبًعا التمثيل العفوي ألبطاله 

الصغار.

قيس قاسم

بلجيكا | 2021 | 72 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

الفنون. هناك قامت بتصوير أول  السينام يف معهد  1984 يف بروكسل، ودرست  ولدت عام 
فيلم قصري لها "الجدران"، الذي تم اختياره وعرضه يف مهرجانات عدة من العامل، أعقبه "أو 
نيجاتيف" و"الهيئات األجنبية" واألخري نافس يف مهرجان كان السيناميئ 2014. عرض فيلمها 

الطويل األول "ملعب" يف مسابقة "نظرة ما" وفاز بجائزة فيربييس يف مهرجان كان 2021.

مقصورة رقم 6
يوهو كوشمانين

Juho Kuosmanen

المنتج
يوسي رانتاماكي، إميليا 

هوكا، جميلة وينسك، ميالني 
بلوكسدورف

شركة اإلنتاج
آمو فيلم كومباني، آختونج باندا

السيناريو
أندريس فيلدمانيس، ليفيا أولمان، 

يوهو كوشمانين

التصوير
جي-بي باسي

المونتاج
يوسي روتانيمي

الصوت
بييتو كورهونين

تمثيل
سيدي هارال، يوري بوريسوف، 

دينارا دروكاروفا، يوليا أوج

COMPARTMENT NO.6

يف  الكربى  بالجائزة  اللوحات"،  "بائعو  األول،  فيلمه  فاز  هلسنيك.  يف  مقيم  سيناميئ  مخرج 
مسابقة سينيفونداسيون مبهرجان كان عام 2010، بينام فاز فيلمه "أسعد يوم يف حياة أويل 
مايك" بجائزة قسم نظرة ما من مهرجان كان السيناميئ 2016. إىل جانب أفالمه السينامئية 
التي نالت استحساًنا واسًعا، أخرج أيًضا أعاماًل يف األوبرا واملرسح الطليعيني، كام ينجز أفالًما 
قصرية صامتة برفقة املوسيقى الحية واملؤثرات الصوتية. إضافة إىل ذلك فهو املؤسس املشارك 

واملدير الفني ملهرجان سيناميئ صغري يقام يف مسقط رأسه كوكوال.

"مقصورة رقم 6" الفيلم الثاين للفنلندي يوهو كوشامنني، املخرج الذي ذاع صيته مع "أسعد يوم يف 

حياة أويل مايك" الفائز بالجائزة الكربى لقسم "نظرة ما" يف مهرجان كاّن قبل خمس سنوات. تجري 

أحداث هذا العمل املميز يف روسيا ويتعّقب خطى شابة فنلندية )سيدي هارال( جاءت إىل هنا للبحث 

والتوثيق وإتقان اللغة. هذا من حيث املكان، أما الزمان فغري محدد ولكن ميكن القول إنه قبل اخرتاع 

الهاتف الخلوي. مغامرة لورا )هذا اسمها( تأخذ من القطار مرسًحا لها. لورا سرتكب القطار لالنتقال 

من مدينة روسية إىل أخرى. يف األصل، كان من املفرتض أن تقوم برحلتها مع صديقتها، إال أنها يف 

النهاية سرتحل وحدها. يف القطار، ستتعرف إىل رجل رويس مدمن كحول )يوري بوريسوف(، سيكون 

رفيق سفرها الوحيد عىل مدة أيام عدة، وصواًل إىل الوجهة التي تقصدها )مورمانسك(. رغم أن ال 

يشء يجمعهام، مثة تقارٌب ما سيحدث بينهام نكتشف تفاصيله يف الفيلم.

غري قليل عدد األفالم التي تجري يف قطار، لكن كوشامنني ينفض الغبار عنها جدًيا، من خالل أفلمة 

رواية روزا ليكسوم )بالعنوان نفسه( وجعلها مشّبعة بلحظات القلق والتوتر التي تتبلور تصاعدًيا. 

لورا تشعر بحزن، فهي اضطرت إىل الرحيل من دون صديقتها التي منعها ظرف ما من اللحاق بها. 

نراها حّساسة وهّشة. لكن هذا كله سُيطوى برسعة، عندما تقرر  أقوى منها،  الوحدة  الخوف من 

اإلذعان ملنطق اللحظة، وعيشها بأي مثن. ما سيحدث بينها وبني الرجل الذي سيشاركها املقصورة، 

فيها  املخرج إىل حكاية  يد  ليتحّول يف  ينطلق من سوء فهم  الفيلم إىل مصاف آخر.  روحي وينقل 

لحظة سينامئية ستصمد يف  يستمد كوشامنني  بسيطة،  والدعابة. من حكاية  املفاجآت  العديد من 

الذاكرة. هذا عمل ُتقال فيه األشياء باملسكوت عنه بقدر ما ُتقال بالكلامت.

هوفيك حبشيان

فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا | 2021 | 107 د

الروسية، الفنلندية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Totem Films
www.totem-films.com

Middle East Distributor
Empire

pascal@e4empire.com | pascal@empiremena.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu
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هروب الرقيب فولكونوجوفإخراجإخراج
ألكسي تشوبوف، ناتاشا ميركولوفا
Aleksey Chupov, Natasha Merkulova

المنتج
فاليري فيدوروفيتش، إيفجيني نيكيشوف، 

ألكسندر بلوتنيكوف، كاترين كيسا، تشارلز-
إفرار تشيكوف

شركة اإلنتاج
بليس أوف باور، لوك فيلم، هومليس بوب 

برودكشنز، كينوفيستا

السيناريو
ألكسي تشوبوف، ناتاشا ميركولوفا، مارت 

تانيل

التصوير
مارت تانيل

المونتاج
فرانسوا جيديجير

الموسيقى 
إيلينا ستروجانوفا، ماتيس ري

الصوت
ماتيس ري

تمثيل
يوري بوريسوف، تيموفي تريبونتسيف، 

ألكسندر ياتسينكو، نيكيتا كوكوشكين، 
فالديمير إبيفانتسيف

CAPTAIN VOLKONOGOV ESCAPED

روسيا، إستونيا، فرنسا | 2021 | 126 د

الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية
يحملنا هذا الفيلم الرويس إىل ثالثينات القرن املايض، تحديًدا إىل روسيا عشية الحرب العاملية الثانية، 

األمس  حتى  كان  التي  املنظومة  عىل  يتمرد  رقيب  فولكونوجوف،  فيدور  شخصية  عىل  ويتمحور 

القريب جزًءا ال يتجزأ منها. ينقلب عليها بالرغم من املكانة التي يشغلها داخلها. يشعر رجل األمن 

هذا بأن حياته يف دائرة الخطر، فيلوذ بالفرار قبل أن توقفه السلطات السوفياتية التي تحكم البالد 

بقبضة حديد. يف فيلم يبدو كّل يشء فيه أكادميًيا إىل حد كبري، تتمثل املفاجأة التي ستقلب األشياء 

الرقيب، ومفاده رضورة طلب املغفرة من أهايل الضحايا  يتلقاه  الذي  التحذير  رأًسا عىل عقب، يف 

الذين ساهم يف تعذيبهم. فرناه يزور هؤالء فرًدا فرًدا، تفادًيا لعذابات اآلخرة وطمًعا بالجّنة املوعودة، 

رشط أن تتحقق التوبة وينال املغفرة الصادقة، يف دولة أمنية تقوم عىل مبدأ العقاب االحرتازي، أي 

تصفية كّل َمن تعتقد السلطات بأنهم لن يكونوا أوفياء لبلدهم يف الحرب املقبلة.  

سياسية  حقبة  منتقدًة  األسود  التاريخ  كتاب  تتصفح  التي  الروسية  األفالم  إطار  يف  الفيلم   يندرج 

واجتامعية كاملة مرت فيها "األّمة الروسية". النقد، مع ذلك، ليس الذًعا، والنظرة امللقاة عىل تلك 

املرحلة من جانب املخرجة ناتاشا مريكولوفا واملخرج ألكيس تشوبوف ليست سياسية بقدر ما هي 

دراسة لإلنسان يف محاولته للفكاك من الظروف التي ُزج فيها وال ميلك فرًصا للنجاة. بداًل من سيناريو 

الفيلم يف لعبة قّط وفأر تحبس األنفاس يف  تأميل يّتخذ من اإليقاع البطيء أسلوًبا للتعبري، يضعنا 

بعض اللحظات. فولكونوجوف مصمم عىل تنفيذ مهمته إلنقاذ روحه، لكنه ميلك القليل من الوقت، 

لذلك سباقه هو سباق ضد الزمن. الحركة يف الفيلم متواصلة، وهي تبدو يف لحظات معينة هدفاً يف 

ذاتها، إال أن الرسالة واضحة: ال يوجد أدىن شك أن للجميع القدرة عىل التحول إىل جالّد إذا قرر النظام 

ذلك! ولكن هل من خالص؟

هوفيك حبشيان

مورينا
أنتونيتا أالمات كوِسيانوفيتش

Antoneta Alamat Kusijanović

المنتج
دانييل بيك، رودريجو تيكسيرا

شركة اإلنتاج
أنتي تالنت، أر تي فيتشرز، 

سبيريتوس موفينز، سبوك فيلمز

السيناريو
أنتونيتا أالمات كوِسيانوفيتش، 

فرانك جرازيانو

التصوير
هيلين لوفار، زوران ميكينتشيك 

بودين

المونتاج
فالديمير جويون

الموسيقى 
إيفجيني جالبرين، ساشا جالبرين

الصوت
يوليج زورنيك

تمثيل
جراسيا فيليبوفيتش، دانيكا 

تشورتشيس، ليون لوتشيف، كليف 
كورتيس

MURINA

الفنون املرسحية  أكادميية  املاجستري من  كاتبة ومخرجة ولدت يف دوبروفنك. تحمل درجة 
نيويورك.  كولومبيا،  جامعة  من  واإلخراج  السيناريو  كتابة  يف  املاجستري  ودرجة  زغرب،  يف 
أنتونيتا خريجة مختربي برليناله ورساييفو للمواهب إضافة إىل أتيليه فيميس لإلنتاج وزمالة 
ماريس بلوم، وهي عضو يف األكادميية. فاز فيلمها القصري "إىل األزرق" بالعديد من الجوائز يف 
جميع أنحاء العامل. عرض فيلمها الروايئ الطويل األول "مورينا" للمرة األوىل يف مهرجان كان 

السيناميئ عام 2021، حيث فاز بجائزة الكامريا الذهبية. 

يف عام 2013، اتحد ثنايئ الكتابة واإلخراج لتقديم الفيلم األول "أجزاء حميمية". حصل الفيلم 
عىل أكرث من 30 جائزة وترشيًحا، مبا يف ذلك مهرجانات كارلويف فاري وفورت الودرديل وتالني 
الجميع" ملسابقة  الذي فاجأ  "الرجل  لهام  الثاين  الفيلم  اختيار  تم   ،2018 نايتس. عام  بالك 
آفاق "أوريزونتي"، مبهرجان فينيسيا السيناميئ الدويل، وفازت ناتاليا كودرياشوفا بجائزة أفضل 
ممثلة. عام 2020، كتبا وأخرجا مسلسل "مركز االتصاالت" الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو 
من مهرجان بايلوت السيناميئ. حالًيا يتشاركان يف إخراج "آنا كيه"، وهي إعادة تخيل معارصة 

لرواية آنا كارنينا الشهرية لتولستوي، يف مسلسل درامي أصيل عىل نتفليكس.

فيلم "مورينا" للمخرجة الكرواتية أنتونيتا أالمات كوِسيانوفيتش، الحائزة عىل جائزة الكامريا الذهبية 

مارتن  إنتاج  من  الفيلم  وآرسة.  ناضجة  سينامئية  بداية  هو  العام،  لهذا  كان  مهرجان  من  املرموقة 

نائية مع  التي تعيش يف جزيرة كرواتية  يوليا  فيليبوفيتش يف دور  سكورسيزي ومن بطولة جراسيا 

يدور  الذي  "مورينا"  فيلم  يستكشف  لوتشيف(.  )ليون  أنتي  وأبيها  تشورتشيس(  )دانيكا  نيال  أمها 

عىل خلفية البحر األدرياتييك، التيارات الساكنة للحياة املنزلية. يوليا التي ال تزال يف خضم طفولتها، 

تثق بشكل متزايد يف شهوانيتها، ال سيام حني تستخدمها كوسيلة الستفزاز والدها املستبد أنتي، الذي 

يرى أن الحب هو الطاعة. عندما يظهر صديق والدها القديم جافري )كليف كورتيس(، رجل األعامل 

الغامض والساحر، تبدأ توترات األرسة الكامنة بالظهور، ما يؤدي إىل انفجار بطيء وحتمي.

يسود توتر هادئ غالبية الفيلم، حيث يتجىل الرصاع بني الشخصيات يف الوهج والهمس والتمردات 

الصغرية. عندما تصل الذروة يف النهاية، يتم الزج بامُلشاِهد بفظاظة يف حالة من اإللحاح والخوف. هنا 

يرى املرء نضج وثقة حدس كوسيانوفيتش السيناميئ. بداًل من فرض الذروة، ينتظرها بصرب، ويتحول 

"مورينا" برباعة إىل فيلم متأمل يف اإليقاع الداخيل للرصاع، حول ما يتطلبه األمر للوصول إىل نقاط 

االنهيار. حصول املرء عىل حريته أمر مؤمل. وكام تقول السيدة التي تسلخ ثعبان البحر يف بداية الفيلم 

"انظروا كيف عضت لحمها لتحرير نفسها".

إن متاسك "مورينا" املوضوعي وتعقيده هو شهادة عىل جودة كوسيانوفيتش كراوية قصص ومخرجة 

سينامئية. كام أنها شهادة عىل الرواقية التعبريية للممثلني، فضاًل عن أسلوب هيلني لوفار التجريدي 

واملثري للعواطف. وبشكل عام، فإن "مورينا" هو أحد أفالم 2021 التي ينبغي مشاهدتها. 

نيكول جيميه

كرواتيا، البرازيل، الواليات المتحدة األمريكية، 
سلوفينيا | 2021 | 92 د

الكرواتية، اإلنجليزية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales
The Match Factory

sales@matchfactory.de

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Pluto Film
manola@plutofilm.de



53

مسابقة األفالم 
الوثائقية الطويلة

أوستروف – جزيرة مفقودة
سفيتالنا رودينا، لوران ستوب

سويسرا

البحث عن خشب القيثارة
هانس لوكاس هانسن

النرويج

حياة إيفانا
ريناتو بورايو سيرانو

روسيا، النرويج، إستونيا، فنلندا

رجل وكاميرا
جويدو هندريكس

هولندا

سبايا
هوجير هيروري

السويد

السجناء الزرق
زينة دكاش

لبنان

صمت األمواج
بيتر ريم دي كرون

هولندا

العودة
سارة الشاذلي

مصر

كباتن الزعتري
علي العربي

مصر، الواليات المتحدة األمريكية

هذا المطر لن يتوقف أبًدا
ألينا جورلوف

أوكرانيا، ألمانيا، التفيا
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البحث عن خشب القيثارةأوستروف – جزيرة مفقودة
هانس لوكاس هانسنسفيتالنا رودينا، لوران ستوب

Svetlana Rodina, Laurent StoopHans Lukas Hansen

المنتج
كورينا دستنر، سونيا كيلبرتوس، 

أورس شنيل

شركة اإلنتاج
دوكالب جي إم بي إتش

السيناريو
سفيتالنا رودينا، لوران ستوب

التصوير
لوران ستوب

المونتاج
أورسوال فالينتي، كارين سودان، 

سفيتالنا رودينا

الموسيقى 
مارسيل فايد

الصوت
جيروم كوينديه، أليا جاكتا

المنتج
بينيديكته دانيلسن، إيرين 

هوجيتفيت، لين ثوركيلدسن

شركة اإلنتاج
نورسك فيرنسين، مونداي 

برودكشن، بالدر فيلم

السيناريو
كريستيان ليسفوج

التصوير
كارل إيريك بروندبو

المونتاج
كريستوفر هايه

الموسيقى 
جينج، ليزا سورنسن فولدسدال

الصوت
أدريان سوريس سترومسه، باول 

ييس

OSTROV - LOST ISLANDTHE QUEST FOR TONEWOOD

يف  اإلخراج  كازان، ويف وقت الحق درست  اللغة يف  فقه  كلية  رودينا يف  سفيتالنا  تخرجت 
موسكو. عملت مراسلة ومضيفة حوارية لربامج تلفزيونية مختلفة عىل قناة آر يت آر. عام 
2011، أصبحت رئيسة تحرير قسم األفالم الوثائقية يف مجموعة يونايتد ميديا جروب. منذ عام 

2006، تعمل كاتبة للسيناريو ومخرجة أفالم وثائقية.

لوران ستوب حاصل عىل شهادة يف األدب والتصوير الفوتوغرايف. بعد نهاية االتحاد السوفيتي 
انتقل إىل موسكو وعمل مصورًا مستقاًل مع وكالة الصور لوكات. عام 1995، أسس رشكة اإلنتاج 
التلفزيونية واألفالم  الربامج  للعديد من  للتصوير  الحني عمل مديرًا  فيلم، ومنذ ذلك  ماياك 

الوثائقية الطويلة، مبا يف ذلك الفيلم الشهري "املواطن خودوركوفسيك" )2016(.

ولد عام 1975، وهو مخرج ومنتج نرويجي لرشكة نورسك جرينسني إيه إس، وهي رشكة إنتاج 
شارك يف تأسيسها عام 2013. لديه أيضا عدة سنوات من الخربة كمنتج لتي يف 2 بالرنويج، 
ومونسرت إنرتتينمنت. وقد فاز هانسن عن أعامله بثالث جوائز جولروتن ، وهي جائزة اإلميي 
الرنويجية.شارك يف تأسيسها عام 2013. لديه أيضا عدة سنوات من الخربة كمنتج لتي يف 2 
، وهي  فاز هانسن عن أعامله بثالث جوائز جولروتن  إنرتتينمنت. وقد  بالرنويج، ومونسرت 

جائزة اإلميي الرنويجية.

بوجوده عىل أرض جزيرة روسية، يف بحر َقزِوين، يستنبط الوثائقي السويرسي، أنساق تفكري رويس، 

يجمع -بتناقٍض- بني أوهام مجد قومي، وتخّلف ُمريع عن مسار تحقيقها واقعًيا. ظّل العقل الجمعي 

الرويس متأرجًحا، يف إقامته، بني مدينتني: فاضلة )يوتوبيا( ُمتخّيلة، وفاسدة )ديستوبيا( ُمعاشة. هذا 

التأرجح تأّكد وجوده يف جزيرة أوسرتوف، شبه املهجورة، والتي أضحت، مع نهاية االتحاد السوفيتي، 

خارج الزمن، منسية. مل يعد أحٌد يتذّكرها، يوم كانت مرتًعا لصيد أسامك الكافيار )الحفش(، ومرفأ 

منسية،  كائنات  كأّنهم  أيًضا-  -هم  يبدون  أعدادهم،  لقّلة  فيها.  بقوا  من  باستثناء  لتصنيعه،  حيوًيا 

نجت بأعجوبة من دمار حّل بالكوكب، وطلعت من ركامه لتجد الجزيرة التي تعرفها وقد تحّولت 

إىل ال مكان.

من بني هؤالء إيفان، الذي ال يعرف مهنًة غري الصيد. مل يتخلَّ عنه، رغم قرار السلطات الروسية منع 

البسيط -الذي من دونه متوت عائلته  الصيد الفردي يف مياه بحر يحيطها. ال يعبأ بوصفها لصيده 

جوًعا- بـ"العشوايئ". يدخل البحر ُمتسّلاًل. يراقب بحذر دوريات خفر السواحل. يصيد أسامًكا قليلة، 

ويعود إىل منزله البسيط. هناك ألفة تنشأ بني الكامريا وعائلة الصياد، التي يبوح أفرادها أمام عدساتها 

مبا يشعرون به، وباألجواء املكفهرة املحيطة بهم، وبالقلق املصاحب ملغامرة الصيد املمنوع. هذه كّلها 

ُتحيل الوثائقي إىل ُمنجٍز سيناميئ، ُتقارب مناخاته عوامل أندريه تاركوفسيك. الصورة، عند املصور لوران 

ستوب، تنتمي إىل مدرسة التصوير الروسية العريقة. التفاصيل امللتقطة بعدسات كامرياته تبوح ببؤس 

عيش سّكان جزيرة روسية. الشكوى، من تجاهل السلطات اإلدارية لوجودها، ُمتوّقعة. غري امُلتوّقع 

يكمن يف العالقة غري املفهومة بني زعيم السلطة، امُلسّببة لبؤسهم، وسّكانها؛ بني ُمكابدة العيش يف 

املكان املهمل وبني تعويل رجالها عىل الرئيس بوتني النتشالها من بؤسها! 

قيس قاسم

يف بعض بالد البلقان، توجد أشجار من نوع خاص تتميز أخشابها بتجسيم الصوت بشكل مميز لآلالت 

املوسيقية الخشبية، ويبلغ سعر خشب تلك األشجار أرقاًما خرافية لندرتها. يف العرشينيات من عمره 

يرى "جاسبار بورشاردت" صانع الكامن شجرة مامثلة يف رحلة عىل دراجته يف البوسنة وال يستطيع 

اصطحابها معه. بعد أعوام طويلة، يخوض مغامرة كبرية للبحث عن تلك الشجرة ليك يصنع منها كامًنا 

مميزًا، ويعد عازفة الكامن الشهرية عاملًيا "جانني جينسن" بأن يهديه لها. رحلة كالسيكية لفنان من 

نوع خاص بحًثا عن الكامل يف صنعته.

داخل  رحلة  ليغدو  نادرة  خاصة  شجرة  عن  بحث  رحلة  مجرد  يكون  أن  رسده  يف  الفيلم  يتجاوز 

"جاسبار" نفسه، ليعيد اكتشاف ما هو قادر عليه يف سبيل تحقيق حلمه. يخوض مغامرات يف بالد 

البلقان، التي مل تشف متاًما من جراح الحروب األهلية وسيطرة رجال قد يكونوا عىل الجانب اآلخر من 

القانون عىل مقادير األمور، طارًحا أسئلة حول مدى صالبته الشخصية للخوض يف هذا العامل الغريب 

عنه، والتغلب عىل إحباطاته املتكررة حتى يستطيع مثل بيجامليون أن يصل لكامل العمل الفني.

من السامرسة غري الرشعيني لرجال الجرمية املنظمة، ال يرتاجع "جاسبار" أمام أي مخاطرة أو حتى 

فشل مرحيل ليكتسب صالبة رمبا ال يعرفها عن ذاته، متفانًيا ال لتحقيق أسطورته الذاتية فحسب، بل 

لتحقيق وعده لـ"جانني" التي تنتظر الكامن الذي ال مثيل له، ليصبح ما بدأ كفيلم عن رحلة للحصول 

عىل قطعة من األخشاب مهام غال مثنها، كرحلة يف ذات الفنان نفسه الكتشاف إىل أي حد هو قادر 

عىل اخرتاق حدوده الشخصية و تجاوزها أمام رغبته يف الوصول لهدفه.

أمير رمسيس

سويسرا | 2021 | 92 د

الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

النرويج | 2021 | 90 د

البوسنية، اإلنجليزية، اإليطالية، مترجم للعربية 
واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales
Taskovski Films Ltd

Festivals@taskovskifilms.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Urban Distribution International
sales@urbangroup.biz | irene@urbangroup.biz
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رجل وكاميراحياة إيفانا
جويدو هندريكسريناتو بورايو سيرانو

Renato Borrayo SerranoGuido Hendrikx

المنتج
فالديسالف كيتكوفيتش

شركة اإلنتاج
إثنو فاند فيلم كومباني، تين 
ساوزاند إيمجز، ألوم أو واي 

كومباني

السيناريو
ريناتو بورايو سيرانو

التصوير
داريا سيدوروفا، ريناتو بورايو 

سيرانو

المونتاج
إنج- ليزي النجفيلدت، ريناتو بورايو 

سيرانو

الموسيقى 
تيمو شتاينر

الصوت
 إسرائيل بانويلوس

المنتج
جاسبر بون، واتر يانسن، إينا 

سندرافيتش، جويدو هندريكس

شركة اإلنتاج
بوندوكس، آفينتورا

السيناريو
جويدو هندريكس

التصوير
جويدو هندريكس

المونتاج
رنس كريستانسن، لوت روسمارك، 

جويدو هندريكس

الموسيقى 
جان سوسين

الصوت
تين هازن

LIFE OF IVANNAA MAN AND A CAMERA

مخرج أفالم وثائقية، تخرج يف جامعة جرياسيموف للتصوير السيناميئ، ويف العام ذاته أكمل 
دورات تدريبية يف مدرسة مارينا رازبيشكينا وميخائيل أوجاروف للمرسح واألفالم الوثائقية. 
منذ عام 2014، اختريت أفالمه يف العديد من املهرجانات السينامئية الدولية، ومن بينها "فيلم 
لكارلوس" الذي حصل عىل جائزة يف مهرجان اليبزج السيناميئ لألفالم الوثائقية عام 2017، 
وفاز بتنويه فخري من لجنة التحكيم يف مهرجان آرت دوك مبوسكو 2017، كام حصل عىل 

جائزة أفضل فيلم قصري يف دوكيو دايز بأوكرانيا عام 2018. 

ولد يف أيندهوفن عام 1987 ودرس الفنون والعلوم الليربالية وكذلك األخالق العملية يف جامعة 
أوتريخت، كام درس إخراج األفالم الوثائقية وكتابة السيناريو يف أكادميية هولندا السينامئية. 
السينامئية  املهرجانات  العديد من  "مرافقة" و"بيننا" عىل جوائز يف  القصرية  أفالمه  حازت 
الدويل  الوثائقية  األفالم  مهرجان  افتتح  الجنة"  يف  "غريب  األول  الطويل  فيلمه  العاملية. 
وبلجيكا  املتحدة  واململكة  إيطاليا  يف  السينام  دور  يف  وُطرح   ،2016 عام  )إدفا(  بأمسرتدام 
من  العديد  كتب هندريكس  وثائقي.  فيلم  األورويب ألفضل  الفيلم  لجوائز  ورُشح  وهولندا، 
السيناريوهات بالتعاون مع مخرجني آخرين، مبا يف ذلك إينا سندرافيتش كام عمل مربمًجا 

لقسم الفيديو يف موقع زا كوررسبوندنت الهولندي.

ال تخلو حياة أي امرأة معيلة من املعاناة، فهي دامئًا ما تدرس تبعات كل خطوة تخطوها يف حياتها 

عىل أطفالها؛ حياة املدينة بكل ما بها من رفاهيات ال تخفف من مسؤوليات امرأة تعول طفاًل، فام 

بالك بإعالة 5 أطفال يف سهول سيبرييا النائية! "حياة إيفانا" وثائقي مؤمل يتتبع املعاناة املركبة للمرأة 

املثابرة إيفانا، التي يعج العامل بأشباهها، بيد أنه نادرًا ما يناقش صانع أفالم قضيتهن بذلك العمق 

إيفانا  الفيلم، إذ نشاهد ضآلة حجم  الدالة. ومن هنا يأيت متيز  الغنية باملفارقات  والبالغة البرصية 

مقارنة باملساحة الشاسعة القاسية التي تعيش وحيدة داخلها، وألوان ثيابها الباهتة يف مقابل بياض 

الثلج الناصع، فتبدو وكأنها نقطة سوداء حزينة وسط فضاء يبدو جمياًل؛ عىل جانب آخر، طفلها الذي 

يأكل الثلج يف الربد القارس بداًل من أن يحظى مبرشوب ساخن، بينام ينفق الزوج كل ما لديه عىل 

الخمر. اعتمد صانع الفيلم عىل منهجية املراقبة، فيبدو ذلك جلًيا يف التلقائية التي متارس بها "إيفانا" 

وأطفالها حياتهم وتفاصيلهم اليومية أمام الكامريا، مبا يدل عىل طول فرتة املعايشة التي أمضاها فريق 

العمل إىل جانب هذه األرسة حتى صار وجود الفريق وكأنه غري مريئ بالكلية، فساهم ذلك يف احتواء 

الفيلم عىل أكرث من وثيقة داخل الوثيقة، فانطالق األطفال يف الربية ومنط طعامهم وتعاملهم مع 

البيئة املحيطة حمل داخل "حياة إيفانا" وثيقة إثنوغرافية عن برش ميارسون حياتهم بعادية داخل 

واقع غري اعتيادي يف هذا العرص. لكن برغم كل املعاناة، ال ُيظهر "حياة إيفانا" بؤس الشخصية رغم 

البائس، فال تظهر "إيفانا" كامرأة ُمعنفة مغلوبة عىل أمرها، بل كملكة عىل تاندرا شاسعة  واقعها 

تقاوم وسط واقع ضبايب رمبا ال ينبيء بقدرتها عىل تجاوزه، بيد أنها قادرة عىل التأقلم معه. 

محمد عاطف

أحد أكرث األفالم العصية عىل التصنيف واملستفزة التي شوهدت منذ فرتة طويلة. فيلم "رجل وكامريا" 

يرقى إىل مستوى عنوانه البسيط املخادع الذي يخفي وراءه تجربة مرحة.

كيان غامض يتجول يف املناطق النائية الهولندية. يف البداية يوجه بصمت كامريا محمولة باليد إىل كل 

ما يصادفه: أشخاص مجهولني يف حي مجهول يف أحد الضواحي. رسعان ما يجد نفسه واقًفا أمام أحد 

األبواب. كيف لسكان املنطقة أن يستجيبوا إذا ما التقوا مبتطفل غامض يحمل كامريا؟ ال يقول الرجل 

ذو الكامريا، والذي يبقى عىل الدوام خارج الشاشة شيًئا، كام أنه ال يستخدم وسائل اتصال غري لفظية، 

حتى عندما ُيسأل سؤاال.. عندما يخرج السكان يجدون أنفسهم يف مواجهة رجل وكامرياه، وال يشء 

آخر عىل اإلطالق. ماذا يريد، ما الذي يصوره؟ غياب اإلجابة عىل هذا السؤال هو أمر مقلق وعصبي. 

"رجل وكامريا" هو فيلم ممتع، دنيوي وما ورايئ يف الوقت نفسه، وعمل استفزازي مدهش إىل حد 

كبري: قلب لديناميكيات القوة يف الفيلم الوثائقي، وتحقيق يف الطبيعة البرشية، ولقاء مع الواقع.

ولدت فكرة الفيلم قبل نحو عرش سنوات، عندما بدأ املخرج جويدو بتصوير غرباء بشكل عشوايئ يف 

الشارع.. يف صمت. كان يبحث عن مغامرة. بعد عدة سنوات، يف أثناء مراجعة اللقطات التي جمعها، 

تلك  وأمامها..  العدسة  املوجودين خلف  الشخصني  بني  الكامنة  القوة  التفكري يف معادلة  إىل  قادته 

الفرصة الستكشاف وسيط الفيلم نفسه، هي ما دفعه إىل وضع مفهوم للمرشوع وتنفيذه بطريقة 

أكرث جدية. بدأ يظهر عىل عتبات البيوت، مستكشًفا املألوف، ومطورًا هذا النهج االستثنايئ أو كام 

يقول: "إنني أعتقد أن الغالبية العظمى من األفالم الوثائقية تستغل مواضيع غري عادية يف أشكال 

عادية. لقد حاولت يف هذا الفيلم تقويض تلك الصيغة الوثائقية املعارصة". 

رامان شاوال

روسيا، النرويج، إستونيا، فنلندا | 2021 | 80 د

الروسية، نينيتس، مترجم للعربية واإلنجليزية

هولندا | 2021 | 65 د

الهولندية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Cat&Docs
info@catndocs.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Square Eyes
info@squareeyesfilm.com | www.squareeyesfilm.

com
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السجناء الزرق سبايا
زينة دكاشهوجير هيروري

Hogir HiroriZeina Daccache

المنتج
أنطونيو روسو ميريندا، هوجير 

هيروري

شركة اإلنتاج
لوالف ميديا، جينسترا فيلم، 

تلفزيون سفيريس أ ب

السيناريو
هوجير هيروري

التصوير
هوجير هيروري

المونتاج
هوجير هيروري

الموسيقى 
محمد زكي

الصوت
ينس كيلن

المنتج
زينة دكاش

شركة اإلنتاج
كثارسيس – المركز اللبناني للعالج 

بالدراما

السيناريو
زينة دكاش

التصوير
كريم ُغريب

المونتاج
ميريام جعجع

الموسيقى 
أندريا سالفادوري

الصوت
رائد يونان

SABAYATHE BLUE INMATES

ولد عام 1980 يف دهوك بكردستان. عام 1999، فر إىل السويد، ويعيش منذ ذلك التاريخ يف 
مدينة ستوكهومل. يعمل مصورًا مستقاًل ومونتريًا ومخرًجا. ُعرِض فيلمه "مفكك األلغام" ألول 
مرة عاملًيا عام 2017 يف مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية )إدفا(، حيث حصل عىل 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الطويل. سافر الفيلم إىل أكرث من 50 مهرجاًنا 
فيلمه  العامل. حصل  أنحاء  تلفزيونية يف جميع  30 محطة  أكرث من  وُبَث يف  دولًيا  سينامئًيا 
الوثائقي يف مهرجان  للفيلم  العاملية  السينام  بينها جائزة  الجوائز، من  العديد  "سبايا" عىل 

صندانس السيناميئ 2021.

مخرجة لبنانية ومعالجة نفسية بالدراما أنتجت أعاماًل فنية رائدة من بينها "12 لبنانًيا غاضًبا" 
الذي مثله سجناء رومية عام 2009، وتم تصويره يف فيلم وثائقي باالسم نفسه فاز باحتفاء 
دويل و8 جوائز. أدى الفيلم أيًضا إىل تطبيق قانون رقم 463 لعام 2009 الذي يقيض باإلفراج 
عن السجناء املتمتعني بحسن السري والسلوك. عام 2012، خلقت دكاش مرسحيتها "شهرزاد 
يف بعبدا"، ومثلتها السجينات النساء يف سجن بعبدا من خالل مشاركتهن قصصهن الشخصية 
يف محاولة لعالج جروحهن، وتسليط الضوء عىل قهر النساء السجينات يف املجتمع اللبناين. 

فيلمها الوثائقي الطويل الثاين "يوميات شهرزاد" فاز بـ10 جوائز دولية.

"سبايا" عمل فذ من إخراج السويدي هوجري هريوري، مصور بأسلوب مياثل سينام الحقيقة، الرسد 

متناثر والصمت مسيطر، مام يخلق تناقًضا بني بساطة الفيلم وموضوعه االستثنايئ. يتبع هريوري، 

ملركز  إدارتهم  أثناء  زهرة  ووالدته  سهام  وزوجته  محمود   ،1999 عام  كردستان  موطنه  غادر  الذي 

اإليزيديني يف شامل سوريا، إليواء الفتيات اإليزيديات الاليت تم إنقاذهن من مخيم الهول لالجئني.

عام 2014، مع سيطرة داعش عىل أجزاء من العراق وسوريا، هوجمت منطقة سنجار، ذات األغلبية 

اإليزيدية )عدد سكانها 300,000 نسمة( واختطف آالف الفتيات اإليزيديات منها، وأصبحن يف األرس 

سبايا ورقيق جنس عند مقاتيل التنظيم. بعد أن دفعت القوات السورية داعش إىل الرتاجع، تم إخفاء 

العديد من السبايا يف مخيم الهول. إلنقاذهن من األرس، يتسلل محمود ورفاقه إىل الهول، ومن بني 

أفراد فريقه فتيات سبق إنقاذهن من املخيم الضخم. مبجرد التعرف عىل السبايا، يقوم محمود، الذي 

ال يعرف الراحة ويرتبط باستمرار بهاتفه، مبداهمة املخيم تحت جنح الظالم، لينقذ النساء ويأخذهن 

إىل املركز. سهام وزهرة تعتنيان بالفتيات وتساعدان يف تأهيل املحررات للعودة ثانية إىل أهاليهم.

اليومية للفتيات وظروف  أبًدا إىل الوعظ أو املثالية، وإمنا يلتقط تفاصيل الحياة  ال ينزلق هريوري 

كامريته  عىل  الوقت  طيلة  وحافظ  بنفسه،  بحياته، صور  ذلك  أجل  من  خاطر  االستثنائية.  عيشهن 

من  والخايل  للنظر  الالفت  املبارش  اإلخراجي  بأسلوبه  ليغمرنا  العني،  مستوى  عىل  ثابتة  اليدوية 

مبشاهد  بدأ،  حيث  من  استفزازي  بشكل  الفيلم  ينهي  املكثفة.  واملشاعر  بالصور  وامليلء  الزخرفة، 

تصور عمليات تسلل مستمرة إىل املخيم، ألن أبطال "سبايا" الشجعان لن يتوقفوا أبًدا، طاملا ال تزال 

هناك فتيات إيزيديات مفقودات. إذن ال ينبغي علينا نحن أيضا التوقف.. وعىل حد تعبري محمود 

"غًدا هو يوم جديد".

نيكول جيميه

يف وثائقّيها الجديد "السجناء الزرق"، تستكمل اللبنانية زينة دكاش مرشوعها، املعروف باسم "العالج 

اللبنانية  السجون  أكرب  )أحد  "رومية"  تعاونت مع عدٍد من سجناء   ،2009 عام  بالدراما واملرسح". 

للرجال(، تدريًبا واشتغااًل منبثقني من أوضاع مختلفة للسجناء، وبعضهم يوافق عىل تقديم مرسحية 

انتقلت إىل  4 أعوام )2013(،  لبناين غاضب(، يقولون فيها أحوالهم ومخاوفهم وأحالمهم. بعد   12(

انفعاالتهّن  قول  عىل  السجينات  حّث  نفسه:  اإلنساين  الهّم  معها  حاملًة  )للنساء(،  بعبدا"  "سجن 

بعبدا".  يف  "شهرزاد  أو  شهرزاد"،  "يوميات  يف  كّله  هذا  فقّدمن  وأوضاعهّن،  وتأّمالتهن  وحكاياتهّن 

املرسحيتان ـ امُلصّورتان يف فيلمني وثائقيني يتابعان التدريبات، ويعرضان مقتطفات من املرسحيتني 

-ُقّدمتا يف الِسجَنني-، أمام مدعوين ُيختارون بدّقة، وبينهم مسؤولني يف الدولة اللبنانية.

هذه املرة، دخلت زينة دكاش، وفريق العمل املتعاون معها يف "جمعية كاثارسيس"، إىل املبنى األزرق 

يف سجن رومية، الذي يضّم سجناء ُمصابني باضطرابات نفسية. اختارت منهم بعًضا قلياًل، فأخربوها 

مرسحية  يف  هؤالء  أدوار  لتقديم  آخرين  سجناء  مع  تعاونت  كام  ورغباتهم.  ومشاعرهم  قصصهم 

"السجناء الزرق"، التي تنقل إىل الحارضين شيًئا من عامل املبنى األزرق.

التدريب املرسحي يؤدي إىل إتاحة الفرصة للقول والتعبري، ولكشف مصائب وأعطاٍب داخل السجون 

ويف القوانني وآليات الحكم والقضاء واألمن. هذا كّله يفيض إىل إصالح بعض ما مُيكن إصالحه، متاًما 

يوثِّق  إْذ  والفيلم،  نهايته.  يف  الفيلم  ُيبّينه  وهذا  سجنائه،  بعض  ومع  األزرق،  املبنى  يف  كالحاصل 

التدريبات املرسحية، وما تتضّمنه من اعرتافات وبوح للمشاركني فيها، ميتلك خصوصية التنقيب يف 

أحوال أناٍس، مّتهمني بجرائم مختلفة، لكّنهم يحتاجون إىل اهتامٍم أكرب وتغيريات جذرية يف املباين التي 

ُيقيمون فيها، ويف القوانني التي ُيحاكمون عىل أساسها.

نديم جرجوره

السويد | 2021 | 91 د

العربية، الكردية، مترجم للعربية واإلنجليزية

لبنان | 2021 | 75 د

العربية، مترجم للعربية واإلنجليزية

عرض عالمي أول

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Dogwoof
sales@dogwoof.com

Middle East Distributor
Front Row Entertainment

info@frontrowent.ae

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Catharsis – Lebanese Center for Drama Therapy
zeina@catharsislcdt.org | info@catharsislcdt.org
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العودةصمت األمواج
سارة الشاذليبيتر ريم دي كرون

Pieter-Rim de KroonSara Shazli

المنتج
أنيميك فان دير هيل، مونيكا ماك

شركة اإلنتاج
ويندميل فيلم، بيلدرستروم 

فيلمبرودكشن

السيناريو
بيتر ريم دي كرون، ميكيل 

بيسهايزن

التصوير
ديك هارفيين

المونتاج
إريك ديزلهوف

الموسيقى 
بيرجيت وايلدمان

الصوت
فيكتور ديكر، داني فان سبرويل، 

لورانس هورن

المنتج
ماريان خوري، يوسف الشاذلي، 

سارة الشاذلي

شركة اإلنتاج
أفالم مصر العالمية

السيناريو
سارة الشاذلي

التصوير
سارة الشاذلي

المونتاج
سارة الشاذلي

الصوت
ماريسول كاو ميالن

SILENCE OF THE TIDESBACK HOME

والبيئة  بالثقافة  ُتعنى  متميزة،  وثائقية  بأفالم  متميز  سيناميئ  مصور  وهو   ،1955 عام  ولد 
ناتج عن خربته يف رواية  ، وله منهج برصي خاص،  تأثري برصي هائل  لها  أفالمه  والطبيعة. 
التصوير  زوايا  من  مجموعة  بني  مازًجا  الطبيعي،  الضوء  باستخدام  االستقصائية  القصص 
وتكويناته واملونتاج واستخدام رشيط الصوت األصيل. كمخرج ومصور، حصلت أعامله عىل 

أكرث من 140 جائزة محلية ودولية وفاز بأهم الجوائز يف العديد من املهرجانات.

من  السينامئية  الدراسات  يف  البكالوريوس  درجة  القاهرة، وحصلت عىل  يف  ونشأت  ولدت 
كوبا،  يف  والتلفزيون  للسينام  الدولية  املدرسة  إىل  انضمت  باريس.  يف  األمريكية  الجامعة 
حيث تخصصت يف إخراج األفالم الروائية. يف فرتات بني دراستها، عملت موظفة أرشيف يف 
السينامتيك الفرنيس يف باريس، ُمشتغلة عىل أرشيف يوسف شاهني. عام 2020، فاز فيلمها 
"إيزابيل" بجائزة أفضل فيلم قصري يف مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل. "العودة" هو أول 
أفالمها الوثائقية الطويلة. يف الوقت الحايل تكتب سارة أول أفالمها الروائية الطويلة "نور"، 

وهو مستوحى من قصة طفولتها ونشأتها يف القاهرة.

بحر وادن هو واحد من آخر النظم اإليكولوجية املادية الكبرية املتبقية التي متتد عىل طول سواحل 

هولندا وأملانيا والدمنارك، حيث ال تزال الطبيعة تعمل دون عائق إىل حد كبري. نظام بيئي متنوع 

يعمل كمنطقة تكاثر سنوية ألكرث من 12 مليون طائر. بأسلوبه الرصدي، والتفاته إىل التفاصيل بعني 

سينامئية، يقدم املخرج بيرت ريم دي كرون منطقة وادن كام لو كانت كائًنا حًيا ضخاًم يتنفس وتتحرك 

إيقاعاته بالتزامن مع دورة ال نهاية لها من تتابع الفصول األربعة.

"صمت األمواج" فيلم يتنفس، مبا يجعل الوعي باألوكسجني يكاد يكون ملموًسا. فيلم عن التناقضات 

بني السالم والهدوء يف املستنقعات املالحة، وبني االعتداء الصاخب والضخم آلالف من األوز الرمادي 

كصوت عاصفة رعدية قوية. يجعلك "صمت األمواج" تستمع بانسجام إىل أصوات الطبيعة. يف بعض 

األحيان تتصدر صورة واحدة رفقة ثالثني صوًتا مختلًفا، سجلت كلها بشكل منفصل، ثم تم دمجها 

بخربة مهندس الصوت فيكتور ديكر الرائعة وحساسيته الدقيقة. إننا نسمع هدير املاء املتموج الناعم، 

وطنني البعوض الذي يتحرك بشكل غري مريئ تقريًبا فوق الصورة، والصوت املثري للمحار. تحل فوق 

عربات سكك حديدية،  البرشية:  األجهزة  عن  الناجمة  الضوضاء  من  أخرى  طبقة  الطبيعة  أصوات 

قعقعة آلة تنفث رمااًل، وقارب صيد هائل يفرغ البحر، ومقاتالت نفاثة تنطلق يف الهواء، ورشاشات 

حربية تطلق الرصاصات الفارغة عرب املياه. هناك األصوات البرشية نفسها: الضحك والرصاخ والغناء 

والقراءة. ثم هناك صوت الجهاز املزعج، الذي يبدو وكأنه يوجه تدفق املد والجزر.

باستخدام  السينامئية  التجربة  كرون سحر  ريم دي  بيرت  املخرج  لنا  يجلب  الفنية،  التحفة  يف هذه 

واالستخدام  واملونتاج،  بالكامريا،  الحركة  وتصميم  التصوير،  زوايا  من  مميز  مزيج  الطبيعي،  الضوء 

األصيل للموسيقى التصويرية. يزيد "صمت األمواج" من تقديرنا للطبيعة، يف حني يشكك يف عالقتنا 

املتناقضة معها.

نيكول جيميه

يف أول أعاملها التسجيلية الطويلة "العودة" تقرر سارة الشاذيل أن ترسد يوميات عائلتها ووالدها يف 

فرتة الحظر التي تعيشها بعد عودتها إىل مرص والتي تعيد التعرف فيها إىل والدها وعامله. رمبا كان 

فيلاًم عن تلك العزلة التي تعيش فيها سارة مع والديها نبيل وماريان بعد عودتها التي رمبا كانت إىل 

عامل صار بعيًدا عنها، تعيد اكتشافه وتتكشف ثناياه معنا كمتفرجني.

رمبا كانت ثيمة اكتشاف العائلة )األب/األم( هي ثيمة سائدة يف أعامل مخرجي العامل العريب خالل 

األعوام املاضية بشكل ال ميكن تجاهله، إال أن لتجربة فيلم "العودة" خصوصية، فال ميكن تجاهل 

عالقة تلك التجربة بعائلة سارة وتاريخها السيناميئ وصلة القرابة التي تربطها بيوسف شاهني صاحب 

التجربة الذاتية األهم يف سينام العامل العريب وكذلك تجربة والدتها املنتجة واملخرجة ماريان خوري يف 

فيلم "إحكييل" والذي يتعرض لوجه آخر للعائلة )وتظهر فيه سارة نفسها كأحد شخصياته(. رمبا كان 

فيلم "العودة" هو جزء مكمل من فسيفساء تلك العائلة التي نتعرف إليها بشكل مختلف مع كل 

عمل. تختلف تلك التجربة قطًعا عن عامل شاهني الذي يخرج من الذات إىل املجتمع يف رسد ملحمي 

يف حني تهتم تجربة سارة بالغوص أكرث يف خبايا تلك العالقات املتفردة داخل عائلتها.

يبدأ الفيلم كلعبة بسيطة يف أيام الحظر تسجل سارة فيها يوميات منزلها يف عام 2020 ما بني أب 

متمرد عىل القيود التي تفرضها عليه الظروف بخفة ظل وكاريزما عالية ملتابعة ملولة للشارع والجريان 

من خالل الكامريا يف وقت الحظر وتدريجًيا بنعومة شديدة يرسم لنا بورتريه لتلك العائلة وعالقة 

نبيل )األب( مباريان )األم( واختالف ديانتهام الذي رمبا مل ميس حياتهام بقدر ما ميس هواجس املوت 

وما بعده يف تلك اللحظة املخيفة التي يعيشونها ككل العامل يف هوس جائحة الكورونا وعالقة سارة 

نفسها بهام و"عودة" االبنة للتعرف عىل هذا العامل الذي ابتعدت عنه طوياًل وهو ما يبدو كشغل 

سارة الشاغل يف تلك املرحلة السينامئية التي تخوضها. 

أمير رمسيس

هولندا | 2020 | 102 د

بال حوار

مصر | 2021 | 76 د

العربية، اإلنجليزية، الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

عرض عالمي أول

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

The Party Film Sales
sales@thepartysales.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Misr International Films
Contact: Ahmed Sobky
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مسابقة األفالم الوثائقية الطويلةمسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

هذا المطر لن يتوقف أبًداكباتن الزعتري
ألينا جورلوفاعلي العربي

Ali El ArabiAlina Gorlova

المنتج
علي العربي، آية دوارة، أمجد 

أبو العالء، مايكل هنريكس، دانيل 
جيه. شالفين، مارك لطفي، إسراء 

الموافي

شركة اإلنتاج
آمبينت اليت

التصوير
محمود بشير

المونتاج
منة الشيشيني

الموسيقى 
جيل تالمي

الصوت
دي بي ستوديوز

المنتج
ماكسيم ناخونشي، باتريك خام، 

إيلونا بيسفسكا

شركة اإلنتاج
تابور، بولدوج أجيندا، آفانتيس 

برومو

السيناريو
ألينا جورلوفا، ماكسيم ناخونشي

التصوير
فيتشسالف تسفتكوف

المونتاج
ألينا جورلوفا، أولها زوربا، سيمون 

موزجوفي

الموسيقى 
جوران جورا، سيرج سينتكي

الصوت
فاسيل يافتوشينكو

CAPTAINS OF ZA’ATARITHIS RAIN WILL NEVER STOP

ومخرج  كمنتج  األفالم  لصناعة  مسريته  بدأ  القاهرة.  يف  يعيش  ومنتج  وثائقية  أفالم  مخرج 
و"الحلم  وشهيد"  "شاهد  مثل  الوثائقيات  من  العديد  يف  عمل  دريم مبرص، حيث  قناة  يف 
يف  جيوجرافيك  وناشيونال  األملانيتني،  وشترين  إف  دي  زد  لقنايت  وثائقيات  أنتج  بدستور". 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. عام 2015، أسس العريب رشكته آمبينت اليت ومقرها 
القاهرة. تركز الرشكة عىل إنتاج األفالم املتعلقة بقضايا املنطقة املختلفة ومنها حقوق الالجئني 
وحقوق األطفال والنساء. يحمل العريب درجة البكالوريوس يف علوم التسويق واالتصال من 

جامعة املنصورة. "كباتن الزعرتي" فيلمه الوثائقي الطويل األول. 

الوطنية   كييف  وتخرجت يف جامعة  أوكرانيا،  ونشأت يف  ولدت  ومونترية سينامئية  مخرجة 
للمرسح والسينام والتلفزيون. إىل جانب اهتاممها بالفيلم الوثائقي، ُتنجز أفالًما روائية قصرية 
األول  وثائقيها  أمتمت   ،2016 عام  واالجتامعية.  الدعائية  اإلعالنات  صناعة  وتعمل يف حقل 
متوسط الطول "سنة باردة. مقدمة" ثم صنعت فيلمها الثاين "ال توجد إشارات واضحة" ونال 
الفيلم جوائز عدة وشارك يف مهرجانات سينامئية مهمة منها جائزة إم دي آر ألفضل فيلم 

رشق أورويب يف مهرجان اليبزيج لألفالم الوثائقية عام 2018.

َبروّية وبجرعات صغرية، تكشف األوكرانية ألينا جورلوفا، يف تحفتها الوثائقية "هذا املطر لن يتوقف 

أوكرانيا  الصمت. وجوده يف  املنزوي واملائل إىل  الهوية،  ُملتبس  أندريه سليامن،  أبًدا" مالمح بطلها 

متأٍت من تشابك ظروف حرب ورصاعات وغرائب مصائر برشية، وّزعت وجوده بني أكرث من مكان. 

ُتنبئ بشتات عائلة  صالت القرابة، املرّسبة بلقطات قصرية وعبارات وردت يف ثنايا كالم وحوارات، 

كردية بني أملانيا وأوكرانيا والحسكة السورية وكردستان العراق. كّل فرد من عائلة سليامن الكردية 

صار تحت نجم، وهذا مدعاة إىل تأّمل سيناميئ يف الوجود البرشي.

بكشفها املتأيّن أوجاع أندريه سليامن، وإحساسه الدائم بتشّتت نفيّس ومكايّن، ُتبطل بطولته، وُتحيله 

إىل كائن بارد، ُمراِقب أكرث منه ُمشارِك. قّلام يتحّمس لفكرة أو فعل، مع أن ما يقوم به كمتطّوع يف 

الصليب األحمر، يف أوج شّدة الرصاع املسلح يف منطقة دونباس، املتنازع عليها بني روسيا وأوكرانيا، 

يتطّلب شجاعة. بالروح نفسها، التّواقة إىل كشف هشاشة الكائن يف زمن الحرب، متيض معه يف رحلته 

إىل الحسكة، رفقة جثامن والده، الذي َتَقّرر دفنه يف املكان األول الذي َشِهد خروجه من رحم أمه 

إىل العامل. رحلته لدفن والده يف الحسكة تعيد صالته بأقارب له، وُتقّربه من معرفة أسباب هجرتهم 

وتوّزعهم يف جهات األرض.

ميّر بعّمه يف العراق. يف الطريق إىل الجهة السورية من الوجود الكردي، ُتعيقه سيول مياه األمطار 

من الوصول بسهولة إليها، بعد أْن هدمت الجرس الرابط بني الجهتني. إىل عامل ال يعرف عنه الكثري، 

يدخل، ويشعر طيلة وجوده فيه باغرتاب داخيل مؤمل. هذا هو بالضبط االشتغال املراد به تصوير 

حالة أندريه سليامن أينام َحّل. 

قيس قاسم

مصر، الواليات المتحدة األمريكية | 2021 | 75 د 

العربية، مترجم لإلنجليزية

أوكرانيا، ألمانيا، التفيا | 2020 | 104 د

العربية، األلمانية، الكردية، الروسية، األوكرانية، 
مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Dogwoof
sales@dogwoof.com

Middle East Distributor
Film Clinic

jessica.khoury@fcidistribution.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Square Eyes
info@squareeyesfilm.com | www.squareeyesfilm.

com

مع أن الفيلم سيعرض ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، إال أن أخباره تواردت منذ 

مشاركته املشهودة يف مهرجان صندانس ليطوف بعدها يف أكرث من 70 مهرجاًنا سينامئًيا.

مل يأت هذا النجاح عرًَضا أو مصادفة، بل كان نتاج بحث متواصل دام مثانية أعوام عاشها املخرج مع 

شخوصه متنقاًل بني إحباطاتهم وأحالمهم، بني املخيامت حيث يعانون وفنادق الدرجة األوىل حيث 

يكرمون. بني واقعهم املر وآمالهم العريضة وبني طفولتهم ومراهقتهم.

الزعرتي لالجئني يف األردن منذ  الزعرتي حول قصة محمود وفوزي، املقيامن يف مخيم  يدور كباتن 

خمس سنوات. عىل الرغم من ظروفهام الصعبة، فإنهام يركزان كل طاقتهام عىل حبهام األول: كرة 

من  بفرصة  يحظيان  دولية،  لبطولة  العبني  الختيار  املخيم  إىل  أسباير  أكادميية  تصل  عندما  القدم. 

الصعب الحصول عليها. يلتقي محمود داغر بصديقه وزميل رحلته يف الفيلم فوزي رضوان قطيش 

يف مخيم الزعرتي، بعد هروبهام من درعا جراء القصف، حيث يشكل لعب الكرة متنفًسا لهام من 

حالة الرتابة التي يعيشانها يف املخيم تزامًنا مع انقطاع الدراسة، وكان هذا هو العامل الوحيد الذي 

ينسيهام هموم الهجرة. مثة عامل خفي آخر يف منت هذا النجاح يتمثل يف إدراك املخرج بعد عامني من 

التصوير أن عليه التنازل عن فكرة التشبث بحصيلة مالزمته لهام أشهرًا طويلة، بعد أن راوده شعور 

قوي بأن رؤيته السينامئية للعمل تحتاج إىل نقلة جذرية. هذا التحول الرؤيوي الجديد مل يقلقه، بل 

شكل القاعدة التي استند عليها، يك يخرج باكورته الوثائقية الطويلة األوىل بعد أعوام من العمل عىل 

أرشطة تلفزيونية ووثائقية قصرية ومتوسطة الطول.

جلد عيل العريب وصربه وديناميكيته تعلمها من عمله مراساًل حربًيا، انتقل خالله بني املخاطر وتعلم 

منه القدرة عىل التكّيف مع كل أشكال الظروف القاهرة، وكان هذا زاده وهو يتعامل مع املخيامت 

العديدة التي زارها وحبه الكبري لشخوصه السينامئية وسكانها.

انتشال التميمي
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مسابقة 
األفالم القصيرة

أبالو
نيكو أفوستيدي

فرنسا، اليونان

االبن المقدس
أليوشا ميسين

إيطاليا

اسمه كان كارجو
ماركو سينيوريتي

إيطاليا

برانكا
أكوس ك. كوفاتش

المجر

تاالهاسي
دارين حطيط

الواليات المتحدة األمريكية

جوني
جريجوار جريسالن

بلجيكا، فرنسا

خديجة
مراد مصطفى

مصر، فرنسا

ربطة شعر، بيض، كتب الواجب المنزلي
لو رونجياو

الصين

الرحلة
إيف سان لوي

كندا

سقالة
بالل بالي

تونس

شمس سوداء
ماري الريفي

فرنسا

عرنوس
سامر البطيخي

األردن

على أرض صلبة
ييال هاسلر

سويسرا

غرباء
نورا لونجاتي

سويسرا

القاهرة- برلين
أحمد عبد السالم

مصر، المملكة المتحدة

كاتيا
أندري ناتوتشينسكي

روسيا

ليل
أحمد صالح

ألمانيا، األردن، فلسطين

ليلي وحدها
زو جينج

الصين، هونج كونج، سنغافورة

مخلوق
ماريا سيلفيا إستيف

األرجنتين، سويسرا

نازحون
سمير كاراهودا

كوسوفو

نور شمس
فايزة أمبه

المملكة العربية السعودية، المملكة 
المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

يوليسيس البد أن يرحل
آنا بلجيرمي

فرنسا

اليوم األخير لألبوية
أولمو أوميرزو

سلوفينيا، التشيك، فرنسا
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إيطاليا | 2021 | 20 د
اإليطالية، مترجم للعربية واإلنجليزية

المجر | 2021 | 20 د
البوسنية، المجرية، الصربية، مترجم للعربية واإلنجليزية

فرنسا، اليونان | 2021 | 20 د
اليونانية، مترجم للعربية واإلنجليزية

إيطاليا | 2021 | 17 د
اإليطالية، مترجم للعربية واإلنجليزية

أكوس ك. كوفاتشأليوشا ميسين

ماركو سينيوريتينيكو أفوستيدي

Aliosha MessineÁkos K. Kovács

Niko AvgoustidiMarco Signoretti

الراقصني  من  أفرادها  عائلة  من  وينحدر   ،1991 عام  ولد 
الفرقة  مع  بالتمثيل  يعمل  كان  بينام  الرقصات.  ومصممي 
جامعة  يف  الفلسفة  درس  فيورنتيني.  أسسها  التي  املتجولة 
روما تري. فيلمه القصري "مكان السعادة" )2019(، من إنتاج 
مهرجانات  يف  شارك  إل،  آر  إس  وكواسار  فونتي  مارسيلو 
وكورتيناميرتاجيو،  سيتا،  نيال  أليس  مثل  مهمة  إيطالية 

وفيجيني إيطالياين.

دراسته  أنهى  أن  بعد  يوغوسالفيا.  1991 يف سينتا،  عام  ولد 
الثانوية يف سوبوتيكا، انتقل إىل بودابست لدراسة التصوير 
"بعيًدا"  تخرجه  مرشوع  مرتوبوليتان.  جامعة  يف  السيناميئ 
الذي أخرجه روالند فريج، ُعرض ألول مرة يف قسم "برليناله 
لجنة  من  خاص  بتنويه  فاز  حيث   ،2014 عام  جينرييشن" 
الدولية. كام تعاون كمدير  تحكيم "جينرييشن كيه بلوس" 
أيامي".  "ليس أسعد  فيلمه  تصوير مع سابولش هايدو يف 
كمخرج/كاتب.  السينام  يف  العمل  كوفاتش  بدأ  ذلك،  منذ 

"برانكا" فيلمه القصري األول. 

الطب  يف  شهاداته  ونال  كايوس،  جزيرة  يف  اليونان  يف  ولد 
العديد  يف  "أومي"  فيلم  تخرجه  مرشوع  شارك  والسينام. 
سربينجز  بامل  مهرجان  الدولية:  السينامئية  املهرجانات  من 
الدويل لألفالم القصرية، ومهرجان أودنيزي السيناميئ الدويل، 
بجائزة  الفيلم  فاز  القصرية، كام  لألفالم  ريجنسربج  وأسبوع 
أفضل مخرج صاعد يف املهرجان الوطني لألفالم القصرية لعام 

2016. "أبالو" هو فيلمه القصري الثاين.

ولد يف روما عام 1988، ودرس املونتاج يف مدرسة جيان ماريا 
فولونتي للفنون السينامئية. تخرج يف وقت الحق يف جامعة 
اإليطايل  واملخرج  السيناريو  كاتب  عن  بأطروحة  تري  روما 
يف  فيديو  كصانع  وجيزة  فرتة  بعد  سكوال.  إيتوري  الشهري 
وكالة أنباء، بدأ العمل مونتريًا ومساعد مونتري يف عدة أفالم 

ومسلسالت تلفزيونية.

يضطرب الروتني اليومي للزوجني الشابني بفعل بعض األخبار الصادمة. يبدو أن الحلم الغريب يبرش 

بحقيقة رهيبة ورائعة يف الوقت نفسه.

مفزع  فيلم  وهو   ،1991 عام  الرصبية  الكرواتية  الحرب  خالل  يوغوسالفيا  يف  الفيلم  أحداث  تدور 

جبهات  عن  بعيًدا  الوقت.  ذلك  يف  يف رصبيا  األطفال  اختطاف  عن  حقيقية  قصص  من  مستوحى 

الحرب، ُتعني املمرضة برانكا يف جناح الوالدة يف مستشفى حكومي. تصارع برانكا مشاعر الوحدة، 

لكن مع تكشف األحداث املثرية واملفزعة واكتشافها الختفاء املواليد الجدد من املستشفى، تصبح 

العزلة أقل همومها. 

أيًضا من املوت لريى حفيده  عندما يعود الحفيد إىل قرية أسالفه لقضاء فصل الشتاء، يعود جده 

للمرة األخرية. يف هذه األثناء، ال تستطيع القرية أن تتأقلم مع تلك العودة التي حدثت بدافع الحب.

إيطاليا، يف أواخر الستينيات. يصل غريبان إىل قرية جنويب البالد. األول لديه كامريا سينامئية، والثاين 

لديه مسدس. يف أثناء عبورهام تلك القفار، تتوفر لديهام فرصة غري متوقعة لتغيري مسار التاريخ. فيلم 

»اسمه كان كارجو« كان من بني من املشاريع الفائزة بجائزة زافتيني لعام 2019.

المنتج
جيوسبي بريجانتي، أليوشا 

ميسين، ليوناردو بارالدي، تيا 
فالكو، لوكا ماسارو، مازيار 

فيروزي  

شركة اإلنتاج
كوازار إس آر إل، تيمشيل 

فيلمز، سكيكيرا برودكشن  

السيناريو
أليوشا ميسين  

التصوير
مارتينا كوكو  

المنتج
جابور أوشفات، جوجي جيورين 

شركة اإلنتاج
سلماندارا فيلم، فيلم فابريك  

السيناريو
أكوس ك. كوفاتش، تاماش 

أواله  

التصوير
 الفانتا توت  

المونتاج
دانيال مارتون  

المنتج
فيليب بوس، أوليفييه 

شانتيريو، لوكا كابريولو، أندريا 
موراتي  

شركة اإلنتاج

فيلمو 2، تو دي تو آر  

السيناريو
نيكو أفوستيدي، كونستانتينا 

فاردوبولو  

التصوير
رامون ماالبيتسا 

المونتاج
ثودوريس أرماوس 

المنتج
فينشنزو ماريا فيتا، ماركو 

سينيوريتي  

شركة اإلنتاج

إيه إيه إم أو دي، جريفي61  

السيناريو
ماركو سينيوريتي  

المونتاج
ماركو سينيوريتي  

الموسيقى
فري ساوند  

المونتاج
أندريا ماجولو  

الموسيقى
فاليريو فيجليار  

الصوت
ماتيو لوجارا  

تمثيل
تيا فالكو، لوكا ماسارو، إرمانو 

دي بياجي، فرانشيسكو 
ال مانتيا 

الموسيقى
تينيشوس أوركسترا، هشام 
شاهيدي، مونتي ميدلي، 

بوبا رازفان  

الصوت
الفانتا ماركوس  

تمثيل
دينا موسانوفيتش، دوروتيا 

أنتوسي، نيناد بيتسنار، ناتاليا 
فيتسي 

الموسيقى
إلفثيريوس فينياديس 

الصوت
 يانيس أنتيباس  

تمثيل
مايكس جليكاس، 

ستيليوس ماكرياس، يانيس 
كوكاسمينوس ديميتريس 

أفوستيديس، إفتيتخيا 
كارانيكوال  

الصوت
باولو سيجات، سيمون ألتانا  

تمثيل
ريكاردو زونكا  

برانكااالبن المقدس

اسمه كان كارجوأبالو

HOLY SONBRANKA

APALLOUHIS NAME WAS CARGO

عرض عالمي أولعرض دولي أول
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بلجيكا، فرنسا | 2020 | 23 د
الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

الصين | 2021 | 14 د
ماندرين، مترجم للعربية واإلنجليزية

الواليات المتحدة األمريكية | 2021 | 22 د
العربية، اإلنجليزية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصر، فرنسا | 2021 | 17 د
العربية، مترجم لإلنجليزية

لو رونجياوجريجوار جريسالن

مراد مصطفىدارين حطيط

Grégoire GraesslinLuo Runxiao

Darine HotaitMorad Mostafa

 ،2011 الفرنيس. عام  األردين  إقليم  1985 ونشأ يف  ولد عام 
التحق برشكة كينولوجي وهي رشكة توزيع سيناميئ عاملية. 
"هيليكس  فيها  مبا  قصرية،  أفالم   4 أخرج   ،2007 عام  منذ 
أسبريسا" الذي شارك عام 2014 يف مهرجان لوكارنو السيناميئ 
الدويل. كام ميتلك يف رصيده أفالًما مثل "الخشخاش" و"بني 

أصابعه".

مخرج وكاتب سيناريو صيني. مع إدراكه يف وقت مبكر أين 
يكمن شغفه الحقيقي، بدأ رونجياو تعلم صناعة األفالم من 
تلقاء نفسه وتصوير األفالم الوثائقية يف سن السادسة عرش.  
شهد فيلمه القصري األول "ربطة شعر، بيض، كتب الواجب 
السيناميئ  فينيسيا  العاملي األول يف مهرجان  املنزيل" عرضه 
2021. يعترب رونجياو أصغر مخرج صيني يف التاريخ يشارك 

يف هذا املهرجان.

كاتبة ومخرجة سينامئية أمريكية لبنانية مقيمة يف نيويورك. 
العريب  والشتات  الهوية  سياسات  عىل  أعاملها  يف  تركز 
من  دزينة  وأخرجت  كتبت  العلمي.  والخيال  واإلفريقي 
األفالم القصرية الحائزة عىل جوائز حظيت أعاملها بدعم من 
املستقل  الفيلم  الكوميديا ومرشوع  معهد صندانس ومركز 
ومؤسسة جريوم ومجلس نيويورك للفنون ومؤسسة نيويورك 
للفنون. دارين هي مؤسسة سينيفيليا برودكشنز، التي تعمل 

عىل دعم صناع األفالم العرب واألفارقة.

يف  لإلخراج  مساعًدا  عمل  القاهرة.  يف  ولد  مرصي  مخرج 
الفيلم  العديد من األفالم املستقلة وعمل مخرًجا منفًذا يف 
مهرجان  يف  للمشاركة  رسمًيا  اختري  الذي  "سعاد"،  املرصي 
مراد  كتب   .2021 برلني  ومهرجان   ،2020 السيناميئ  كان 
وأخرج فيلمني قصريين هام "حنة ورد" و"ما ال نعرفه عن 
مريم" اللذين ُعرضا للمرة األوىل يف مهرجان كلريمون فريان 
املهرجانات  من  العديد  يف  اختيارهام  وتم  القصرية،  لألفالم 

البارزة، وفازا بأكرث من 30 جائزة دولية.

تدور أحداث الفيلم املثرية حول جوين، املرأة الشابة واملزارعة الوحيدة يف مزرعة معزولة، إذ تعمل 

متدربة لدى مزارع غاضب. تعاين جوين من مرض غريب إذ تستيقظ كل صباح تائهة مرتبكة وسط 

الحقول. 

كطالبة منوذجية، ُتختار الطالبة يف الصف الخامس لني وايوتيس إللقاء كلمة عن عائلتها يف اجتامع 

اآلباء. ولكن بعد اكتشفاها أنها تشارك الرس نفسه مع زميلها املزعج الذي يزيل ربطة شعرها، ترتدد 

بشأن ما ستفعله يف هذه الليلة.

يف يوم إطالق رساحها من مصحة نفسية، تحرض مريا، الشابة العربية األمريكية، عيد ميالد َجدتها يف 

بروكلني، لتكتشف أن شقيقتها أخربت الجميع بأنها كانت يف رحلة إىل فلوريدا. يف سياق من الشتات، 

تجاهلها  يتم  ما  غالًبا  قضية  وهي  النفسيني،  املرىض  معاناة  عن  ملحة  »تاالهايس«  فيلم  لنا  ُيقدم 

وإسكاتها يف الثقافة العربية.

خديجة أم شابة تبلغ من العمر 18 عاًما، وتعيش مبفردها مع طفلها بعد أن غادر زوجها للعمل يف 

الزيارات حيث  ببعض  للقيام  القاهرة  األيام تشق طريقها عرب صخب شوارع  أحد  نائية. يف  مدينة 

تشعر بعدم االرتياح مام يحيط بها.

المنتج
لورين بيالسي، بينوا روالن 

شركة اإلنتاج
لو فيلم دو ال كابيتاين، 

رونج مين  

السيناريو
جريجوار جريسالن  

التصوير
الزار بيدرون  

المونتاج
جوليا رودينو  

الموسيقى
جان لوي مارشان 

المنتج
وانج لو كا  

شركة اإلنتاج
لو رونجياو فيلم ستوديو، 

شاي اليت فيلمز 

السيناريو
لو رونجياو  

التصوير
لي دونج جون 

المونتاج
تشين شيكونج  

الصوت
تشاو جيان  

المنتج
ريا عقل، منير عطا الله 

شركة اإلنتاج
سينيفيليا برودكشنز  

السيناريو
حال عليان  

التصوير
كالين جاكوبس  

المونتاج
ليز شاركي  

الموسيقى
طارق يماني  

المنتج
صفي الدين محمود، سوسن 

يوسف 

شركة اإلنتاج
ريد ستار لإلنتاج والتوزيع، 
بونانزا فيلمز، ال بيل أفيير 

برودكشنز  

السيناريو
محمد ممدوح، مراد 

مصطفى  

التصوير
مصطفى الكاشف  

الصوت
أنطوان بوردان، جان ستيفاني 

جارب  

تمثيل
فيلبيني ستيندل، داودة 

دياختي، بليز لوديك  

تمثيل
مياو جونيان، وانج يانجالي، 

شين سيليانج، وانج لو كا، وانج 
يانج، تاو تاو، ماو فان 

الصوت
تشارلز دي مونتيبيللو 

تمثيل
حال عليان، شيرين دعيبس، 

سامية حلبي، مالك هولواي 

المونتاج
محمد ممدوح  

الصوت
جيل بيناردو، مصطفى شعبان  

تمثيل
فاطمة الزهراء عبد الرحمن، 

ملك طارق  

ربطة شعر، بيض، كتب الواجب المنزليجوني

خديجةتاالهاسي

JUNIEHAIR TIE, EGG, HOMEWORK BOOKS

TALLAHASSEEKHADIGA

عرض عالمي أول
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تونس | 2021 | 14 د
العربية، مترجم لإلنجليزية

األردن | 2021 | 17 د
العربية، مترجم لإلنجليزية

كندا | 2021 | 22 د
الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

فرنسا | 2021 | 20 د
الفرنسية، اإلنجليزية، اإليطالية، مترجم للعربية واإلنجليزية

سامر البطيخيبالل بالي

ماري الريفيإيف سان لوي

Bilel BaliSamer Battikhi

Ève Saint-LouisMarie Larrivé

ولد عام 1982. انتهى من فيلمه الثالث "سقالة" عام 2021، 
فيلمه  أما   ،)2014( "عمل تشكييل"  الثاين  فيلمه  تال  والذي 
األول "1،2،3...5،6،7..." فقد أنجزه عام 2012. وظيفًيا يعمل 

بالل كمدير تجاري وأستاذ جامعي.

املهنية مساعًدا لإلخراج وعمل مع  بدأ حياته  أردين  مخرج 
كتب  املخرضمني.  والدوليني  املحليني  املخرجني  من  العديد 
مشاريع  ضمن  القصرية  األفالم  من  العديد  وأنتج  وأخرج 
الطالب واألفالم املستقلة. أنتج فيلم "عرنوس"، آخر أفالمه 
صندوق  وبدعم  ميديا  إيست  بان  رشكة  بواسطة  القصرية، 
الفيلم األردين. يعمل حالًيا عىل أول مسلسالته التلفزيونية 
الروائية  أفالمه  أول  وعىل  املبتدئني"،  "حظ  مبديئ  بعنوان 
الطويلة "من مال الله"، الذي حصل عىل منحة تطوير من 

صندوق الفيلم األردين.

حصلت عىل درجة البكالوريوس يف املرسح من جامعة الفال 
"مرسحية  بينها  من  مرسحيات  عدة  مثلت  كيبيك.  مبدينة 
ألنطون  الكرز"  و"بستان  سرتينجربج،  ألوجست  الحلم" 
تشيخوف. كام مثلت يف "يف صندوق العامل" التي ُعرضت يف 
مهرجان أفينيون. إضافة إىل ذلك فقد مثلت يف "الشاطئ" 
تيليفزيون.  فرانس  وجوائز  يونيفرانس  بجائزة  فاز  الذي 
تعاونت مع أوبجكتيف 9 حيث فازت بتمويل رشكة تنمية 

املشاريع الثقافية لفيلمها القصري األول "الرحلة".

رسامة ومخرجة أفالم، تستكشف أنواع مختلفة من الرسد، 
إيقاف  أفالم  يف  املستخدمة  املصغرات  صناعة  عىل  تدربت 
عام  التقليدية.  املتحركة  والرسوم   )Stop Motion( الحركة 
الذي  طوكيو  قرص  يف  "آبارييه"  معرض  يف  شاركت   ،2017

 ،2020 عام  باريس".  "إنساد  تخرجوا يف  شاًبا  فناًنا   23 ضم 
نظم جالريي ميو معرض "عدن" الذي خصص عرًضا منفرًدا 
عملها  عرضت   2021 عام  املتحركة.  ورسوماتها  للوحاتها 
ميزون  مع  الباستيل  تصميم  ومركز  أوبنباخ  جالريي  يف 

كونتيمبورين.

تدور أحداث فيلم »سقالة« حول فتاة شابة تعمل يف حانة. ذات مساء، تصل متأخرة إىل عملها، وال 

تستطيع الفرار من غضب مديرها وتهديده لها بالفصل، وال حتى من تحرش زميلتها املثلية بها. عندما 

تعود إىل منزلها، تواجه املأساة وجًها لوجه.

خالل يوم عادي يف ساحة تسوق يف عامن، يستعد سامي الطفل الساذج املدلل )15 عاًما(، مع محمود 

بائع الذرة املحتال الذيك )15 عاًما( لتنفيذ خطة رسقة هدية غري متوقعة، يثري بها إعجاب حبيبته، 

لكنهام ال يدركان حقيقة التقلبات واملنعطفات التي قد تعرتض طريقهام.

تعود شانتيل، التي تعيش وتدرس يف باريس حالًيا، بعد عام إىل مدينتها األم كيبيك، لقضاء اإلجازة مع 

والدتها وأختها. عىل عكس املتوقع، يعرض األب، الذي طاملا كانت عالقته بها معقدة، أن يصطحبها من 

املطار إىل البيت. يحيك الفيلم عن مل الشمل غري املتوقع بني أب وابنته، ومسارهام امليلء بالعقبات، 

حيث ال يشء مييض كام ُخطط له. يحل الليل وينحرف األب عن الطريق املخطط وتدرك شانتيل أن 

عليها أن تتدخل. 

بعد زلزال هز خليج نابويل، ُيعرث عىل جثة رجل، وتعتقد الرشطة اإليطالية أن الرجل قتل نفسه قبل 

40 عاًما. تتصل الرشطة بأخيه دينو وابنته فيكتوريا إلجراء فحص الحمض النووي. خالل هذه الرحلة 

غري املتوقعة، تنقب االبنة يف مايض األب الغامض بينام ينغمر دينو ُمكرًها يف مشاهد من طفولته. 

عرض الفيلم يف برنامج أسبوع النقاد الدويل املوازي ملهرجان كان السيناميئ 2021. 

المنتج
جوليان هيكر  

شركة اإلنتاج
أوديماج 

السيناريو
بالل بالي  

التصوير
أحمد ثابت  

المونتاج
ياسين بوشنب  

الموسيقى
عزة مزغاني، كليف باجدينجا 

المنتج
آية وحوش، سامر البطيخي  

شركة اإلنتاج
بان إيست ميديا  

السيناريو
سامر البطيخي  

التصوير
سامر النمري  

المونتاج
عصام عالن  

الموسيقى
ماسيس مارديروسيان  

المنتج
ماكس واكر، صامويل جانيون، 

بهيجة السوسي  

شركة اإلنتاج

أوبجكتيف 9  

السيناريو
إيف سان لوي 

التصوير
ستيفاني فيبير بيرون  

المونتاج
أوبير أيو  

الموسيقى
ريبيكا فون  

المنتج
نيكوال دي روزنبو، سيلين 

فانالن  

شركة اإلنتاج
إيدي، ريسبيرو برودكشنز  

السيناريو
ماري الريفي

رسوم التحريك
لوكا  مالبرون   

المونتاج
فنسان تريكون  

الموسيقى
مائيل أودان، بيير أوبركامب 

الصوت
أمل عطية، قيس بن مبروك  

تمثيل
أسماء بلعيد، ربيب سريري، 

نصر الدين بن معاطي، سليم 
بوشيحة  

تمثيل
صبا مبارك، زياد بكري، فادي 

حدادين  

الصوت
ألكسندر لوبلون، ميشيل 

لومبير  

تمثيل
كلود الروش، كاترين شابو  

الصوت
بيير أوبركامب 

تمثيل
كليمنس كلينيك، مارك باربي، 

أوليفيا كورسيني  

عرنوسسقالة

شمس سوداءالرحلة

A DIKEARNOOS

THE JOURNEYNOIR-SOLEIL

عرض عالمي أول عرض عالمي أول
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أفالمها  ُعرضت  والفيديو.  الفوتوغرايف  التصوير  درست 
الجوائز.  من  بالعديد  وفازت  دولية  مهرجانات  يف  القصرية 
حصلت عىل إقامة فنية يف باريس باإلضافة إىل كارت بالنش 
ملهرجان فينرتتور الدويل للفيلم القصري. خريجة ماسرت كالس 
مهرجان زيورخ السيناميئ، وبرنامج مواهب الشاشة الجديدة 
لجان  يف  عضًوا  كانت  الدويل.  السيناميئ  جنيف  مبهرجان 
إدارة  مجلس  وعضو  السينامئية  املهرجانات  عديد  تحكيم 

"برو شورت" والجمعية السويرسية لألفالم القصرية.

إنه فصل الصيف، ومتعة السباحة الصباحية يف النهر رسعان ما تتالىش لتدخالت فظة من رجل غريب. 

التدخالت الخارجية تتزايد واملنغصات التافهة والعدوانية تتفاقم عىل مدار اليوم. بينام تحاول إييل 

الهروب من ضيق املدينة واضطرابها، يبدأ غضبها يف الرتاكم. نافس الفيلم يف أسبوع النقاد مبهرجان 

كان السيناميئ 2021.

على أرض صلبة
ON SOLID GROUND

سويسرا | 2021 | 20 د
األلمانية، الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

نورا لونجاتي
Nora Longatti

ولدت عام 1989 يف بيال-بيان، وتخرجت يف جامعة زيورخ 
الفنون الجميلة.  البكالوريوس يف  2015 بدرجة  للفنون عام 
كانتون  مدرسة  يف  سينامئية  دراسات  بدأت   ،2017 عام 
للفنون يف لوزان، حيث أخرجت الفيلم القصري "الكتلة ب"، 
فينرتتور  فيلم مدريس يف مهرجان  أفضل  بجائزة  فاز  والذي 
الدويل لألفالم القصرية. تخرجت عام 2020 مع تنويه خاص 

من لجنة التحكيم لفيلمها القصري"غرباء". 

وسط مدينة مجهولة، تنهار امرأة، بعد أن فقدت وعيها عىل ما يبدو. مير بها بعض الغرباء، ويحتضنها 

من  عامل  برصها  ويغىش  وجسدها،  نظراتها  ترتنح  الحميمية،  عن  انفرادي  بحث  يف  اآلخر.  البعض 

الالمباالة. الفيلم تحقيق حميمي حول صدى مرورنا يف عامل من املارة، ومنجز سيناميئ ُصممت حركته 

بجامل شديد. نافس الفيلم يف مهرجان لوكارنو السيناميئ لعام 2021.

المنتج
يان ديكوبيت، جابرييال بوسمان  

شركة اإلنتاج
جولدن إيج برودكشن، مدرسة 

كانتون للفنون في لوزان  

السيناريو
نورا لونجاتي  

التصوير
كارلوس تابيا جونزاليس  

المونتاج
ماكسنس تاسري  

الموسيقى
أنوك شملشر، نورا لونجاتي 

الصوت
كامي بونار  

تمثيل
فونيويه جاو، باربرا كيرث، 

أجات لوكومت، إفجينيا 
كورولو، جيف نسينجي 

أمباسي  

غرباء
STRANGERS

مصر، المملكة المتحدة | 2021 | 17 د
العربية، األلمانية، مترجم لإلنجليزية

أحمد عبد السالم ييال هاسلر
Ahmed Abdelsalam Jela Hasler

"ميت  مدرسة  يف  تخرج  القاهرة.  يف  مقيم  ومنتج  مخرج 
حياته  وبدأ  السيناميئ،  اإلخراج  يف  املاجستري  بدرجة  فيلم" 
املهنية مساعد مخرج يف السينام والتلفزيون يف أعامل مثل 
مختلف  بني  أعامله  تتنوع  و"قابيل".  و"طايع"  "اشتباك" 
السيناميئ  التطور  وتدمج  الطليعية،  السينامئية  األشكال 
بني  وقته  السالم  عبد  ُيقسم  التجارية.  السينام  بأعامل 
ومنتجا  مستقال  مخرجا  يعمل  حيث  ولندن،  القاهرة 

ملجموعة متنوعة من الوكاالت واألفالم املستقلة.

بعد العديد من املحاوالت الفاشلة للهروب من الوضع الراهن لالكتئاب الذي يعيشه جيلها، ترتب 

الشابة نور، للفرار رًسا من وطنها. قبل ساعات من سفرها، تخوض رحلة من الرصاعات مع مجتمع 

أبوي متسلط وتحارب أيًضا من أجل االحتفاظ برسها الدفني.

المنتج
جوزيف عادل  

شركة اإلنتاج
فوف فيلمز، أندردوج فيلمز، 

لزرد 

السيناريو
أحمد حسني  

التصوير
مصطفى الكاشف  

المونتاج
بدر ضاحي  

الموسيقى
الوايلي  

الصوت
مصطفى شعبان 

تمثيل
مريم الفرجاني، إبراهيم 
النجاري، نبيل نور الدين  

القاهرة- برلين
CAI - BER

بعد وفاة ابنتها، تبقى جالينا وحيدة متاًما وتفقد كل معنى للحياة. بعد فرتة وجيزة، تالحظ تجسد 

ابنتها يف عاهرة التقت بها يف املصعد. تتصل بها عىل الهاتف وتطلب منها الحضور إىل املنزل. عند 

وصولها تطلب منها ارتداء ثياب ابنتها الراحلة. خالل محادثة بينهام يف املطبخ، تعلم جالينا أن الفتاة 

تخطط ملغادرة البالد يف اليوم التايل. عرض الفيلم ألول مرة يف مهرجان موسكو السيناميئ الدويل 2021. 

كاتيا
KATIA

 روسيا | 2021 | 19 د
الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

أندري ناتوتشينسكي
Andrey Natotsinsky

مدرسة  يف  تخرج   ،2013 عام  موسكو.  يف   1992 عام  ولد 
لعدة  بورتريه  كمصور  عمل  للمرسح.  شيبكني  ميخائيل 
سوكوروف  ألكسندر  بورشة  التحق   ،2019 عام  سنوات. 

لإلخراج السيناميئ.

المنتج
أندري ناتوتشينسكي  

السيناريو
أندري ناتوتشينسكي  

التصوير
ميخائيل باشكولسكي  

الموسيقى
هنري بورسيل  

الصوت
ألكسندر ديميانوف  

تمثيل
تاتيانا ريابوكون، فيكتوريا 
سوبول، ليفون أفاكيان، 

أوجانيس زكريان، نيكيتا 
جولدمان كوه

سويسرا | 2021 | 12 د
األلمانية، مترجم للعربية واإلنجليزية

المنتج
أوليفيير زوبريست، آن كاثرين 

النج  

شركة اإلنتاج
النج فيلم  

السيناريو
ييال هاسلر 

التصوير
أندي فيدمار 

المونتاج
فلوريان جايسلر  

الموسيقى
بيست كنترول  

الصوت
مراد كيلر  

تمثيل
صوفيا إيلينا بورساني

عرض دولي أول

عرض عالمي أول
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ألمانيا، األردن، فلسطين | 2021 | 16 د
العربية، مترجم لإلنجليزية

أحمد صالح

زو جينج

Ahmad Saleh

Zou Jing

يف  ماجستري  درجتي  يحمل  أملاين،  فلسطيني  وكاتب  مخرج 
من  السينام  ويف  لآلداب  برميني  جامعة  من  الرقمي  اإلعالم 
أكادميية كلون لفنون اإلعالم. فيلمه األول "بيت" فاز باملركز 
الثاين ضمن جوائز الفيلم األملاين القصري، بينام حصل فيلمه 
الثاين "عيني" عىل جائزة طالب األكادميية يف قسم التحريك 

لألفالم األجنبية عام 2016.

ولدت عام 1984، وهي مخرجة وكاتبة صينية تقيم ما بني 
أدبية،  خلفية  من  جينج  جاءت  أنجلوس.  ولوس  شنغهاي 
لكنها وجدت ضالتها عندما بدأت العمل يف محطة تلفزيون 
شنغهاي الدولية كمخرجة ومونترية لألفالم الوثائقية. كعاشقة 
لألدب والفلسفة، تفكر زو مستقباًل بالكتابة وإخراج األفالم 
الروائية الطويلة التي تستكشف من خاللها حقائق الحياة 
الصينية املعارصة. عرض "لييل وحدها"، الفيلم القصري األول 
لها، ألول مرة يف الدورة الـ60 ألسبوع النقاد الدويل املوازي 

للدورة الـ74 ملهرجان كان السيناميئ. 

لكن  امُلحطمة،  املدينة  سكان  لكل  والنوم  السالم  لَيل  يجلب  األعني.  من  النوم  الحرب  غبار  يرسق 

القلقة.  روحها  ينقذ  وبهذا  لتنام،  خداعها  ليل  فيحاول  مفتوحة،  تبقى  املفقود  الطفل  والدة  أعني 

ُعرض الفيلم عاملًيا للمرة األوىل يف املسابقة الدولية لألفالم القصرية »منور الغد« يف مهرجان لوكارنو 

السيناميئ 2021. 

وحيدة  الصينية.  سيتشوان  مقاطعة  من  بعيد  جزء  املقامر يف  زوجها  مع  الشابة،  األم  لييل،  تعيش 

وفقرية، تتوجه إىل املدينة يف محاولة منها لكسب ما يكفي من املال إلنقاذ والدها املحترض. ُعرَِض 

الفيلم يف برنامج أسبوع النقاد الدويل املوازي ملهرجان كان السيناميئ 2021.

المنتج
جيسيكا نيوباور، صالح صالح، 

فابيان درايهورست 

شركة اإلنتاج
سيس ستوديو، فابيان آند 

فريد  

السيناريو
أحمد صالح  

التصوير
سعيد صالح

التحريك
باسل نصر، ليون فيدمار، صالح 

صالح، أحمد صالح    

المنتج
وانج يانج، كيو يانج  

شركة اإلنتاج
تيندر مادنس بيكتشرز،  وايلد 

جراس فيلمز  

السيناريو
زو جينج  

التصوير
ليانجزي  

المونتاج
هسو يان تشينج  

الموسيقى
فيديد جوست  

المونتاج
أحمد صالح  

الموسيقى
سعاد بوشناق  

الصوت
دافيد بالك، ماركوس زيلز  

تمثيل
هيام عباس، رفيا عريدي، 

سلمى صالح  

الصوت
مو هويجيا  

تمثيل
هو لينج، يو شيشوي، زونج 

لينج، تشين زيانج، تشانج 
زيكوان  

ليل

ليلي وحدها

NIGHT

LILI ALONE

األرجنتين، سويسرا | 2021 | 16 د
اإلسبانية، مترجم للعربية واإلنجليزية

ماريا سيلفيا إستيف
María Silvia Esteve

المنتج
ماريا سيلفيا إستيف، لورا 

مارا تابلون  

شركة اإلنتاج
ريتا سيني، أسسوسيشن 

إيكران موبيل  

السيناريو
ماريا سيلفيا إستيف  

التصوير
ماريا سيلفيا إستيف، أندريا 

كابريرا  

المونتاج
ماريا سيلفيا إستيف  

الصوت
إجناسيو فرانكو  

تمثيل
أيلين اسكالزو، ليلي 

ديسميري، فرانشيسكا 
بانتانيتي  

مخلوق
CREATURE

كوسوفو | 2021 | 15 د
األلبانية، التركية، مترجم للعربية واإلنجليزية

سمير كاراهودا
Samir Karahoda

القصرية  لألفالم  ومربمج  وُمعلم  وسيناميئ  فوتوغرايف  مصور 
األفالم  وملهرجان  الوثائقية  لألفالم  دوكيوفيست  مهرجان  يف 
القصرية يف بريزرن. فيلمه القصري الوثائقي األول "بني بني" 
هو أول فيلم كوسويف ُيعرض عاملًيا للمرة األوىل يف مهرجان 
برلني السيناميئ. فيلمه القصري الثاين "نازحون" ُعرض عاملًيا 
ألول مرة يف مسابقة األفالم القصرية ملهرجان كان السيناميئ 

.2021

رياضتهام حية،  إلبقاء  بطموحهام  مدفوعان  تنس طاولة،  يتجول العبا  الحرب،  بعد  ما  كوسوفو  يف 

يتنقالن من موقع إىل آخر حاملني معهام املمتلك الوحيد لناديهام: طاولة تنس. ُعرض الفيلم عاملًيا 

للمرة األوىل يف مسابقة األفالم القصرية مبهرجان كان السيناميئ 2021.

المنتج
إيرول بيليباني 

شركة اإلنتاج
إس كيه بيكتشرز  

السيناريو
سمير كاراهودا  

التصوير
سمير كاراهودا  

المونتاج
إنيس ساراتشي 

الصوت
ميملي كيلمندي  

تمثيل
جيتون مازريكو، إرَمجان 
كازازي، رفعت ريفاتي  

نازحون
DISPLACED

الصين، هونج كونج، سنغافورة | 2021 | 22 د
ماندارين، مترجم للعربية واإلنجليزية

أرجنتينية ولدت يف جواتيامال. حصلت عىل جائزة  مخرجة 
أن  قبل  السينامئيني،  للمصورين  اإلسبانية  الجمعية  من 
الدويل لألفالم  املهنية يف مهرجان أمسرتدام  تنطلق مسريتها 
الوثائقية )إدفا( بفيلمها الطويل األول "سيلفيا" عام 2018، 
السيناميئ.  هافانا  مهرجان  من  جائزة  عىل  حصل  والذي 
لتطوير مرشوع فيلمها الجديد يف مرحلة التطوير "مايلني"، 
ومرشوع  إدفا،  ملهرجان  الصيفية  املدرسة  يف  ماريا  شاركت 

"مساحة إدفا".

عالقة حب تطلق العنان للغموض الداخيل، لتستحرض عامل الظالل من العامل الحقيقي. كلام كانت 

الحجج وخيبات األمل أقوى، أصبحت العالقة أكرث انكسارًا. هكذا، يف أعامق عقلها، تنزل البطلة إىل 

عامل سفيل يواجهها بانعكاس ذاتها، وُيريها ذلك املخلوق الحيس الذي تحتاج إىل إطالق رساحه. ُعرض 

الفيلم عاملًيا للمرة األوىل يف مهرجان لوكارنو السيناميئ 2021.
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فرنسا | 2021 | 13 د
الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الواليات 
المتحدة األمريكية | 2021 | 26 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

آنا بلجيرمي

فايزة أمبه

Anna Belguermi

Faiza Ambah

للفنون،  الوطنية  سريجي  باريس  مدرسة  يف  تخرجت 
صف  إىل  انضمت  فيميس.  ال  يف  السيناريو  كتابة  ودرست 
ميدي تالنتس لعام 2014 وشاركت يف برامج إقامة للكتابة 
يف الجزائر وبريوت. وصل نصها السيناميئ للسنة الثالثة إىل 
التصفيات النهائية لجائزة سوبادن جونيور. تتعاون مع ُصناع 
األفالم ككاتبة سيناريو أو مساعدة مخرج. شاركت يف كتابة 
"عرق متعمد". تقوم حالًيا بتطوير  فيلم كريستيل نيكوت 
فيلمني. األول قصري بعنوان "يف الليل أختفي"، والثاين طويل 

عنوانه "جني يف الغابة".

بوست  لواشنطن  سابقة  ومراسلة  ومنتجة  ومخرجة  كاتبة 
حائزة عىل جوائز تعيش يف السعودية. فيلمها القصري األول 
"مريم" فاز بالعديد من الجوائز الدولية وُعرض يف الربملان 
اإلسكتلندي وجامعات يف مختلف أنحاء العامل. شاركت أمبه 
برلني  مهرجان  مسابقة  يف  شارك  الذي  "قداسة"  إنتاج  يف 
الذي رُشح  يا مريم"  2013، و"السالم عليك  السيناميئ عام 
لجائزة األوسكار عام 2016 وشارك يف مسابقة األفالم القصرية 

للدورة الـ68 ملهرجان كان السيناميئ عام 2015. 

تريد سارة التخلص من كلبها. حسًنا، إنه ليس كلبها بل كلب عشيقها. ال مشكلة يف ذلك باستثناء أن 

حبيبها قد مات، ولن يأخذه ملجأ الكالب حتى الغد، ما يعني البقاء يوًما آخرًا مع الكلب.

شمس أم وحيدة تعمل سائقة أوبر يف مدينة جدة بالسعودية تشغف بشيئني: ولدها الوحيد مايك 

وحلواها اإلفريقية. تصارع شمس إلقناع مايك ليتبع الطريقة التقليدية يف الزواج وأن يهتم بحلواها. 

عىل أرض الواقع، يتكشف شغف االبن عندما يقرر االلتحاق مبسابقة لغناء الهيب هوب، التي ميكن 

أن تؤدي إىل سفره إىل فرنسا وانفصاله األول عن أمه. ُتجرب شمس أن تختار بني فقدانها البنها أو 

إيجادها لذاتها. 

المنتج
تشارل فيليب، لوسيل ريسي  

شركة اإلنتاج
لي فيلم دو كلون  

السيناريو
آنا بلجيرمي  

التصوير
جولييت بارات  

المونتاج
كليمون بونتو  

الموسيقى
موندوج  

المنتج
باسل خليل  

شركة اإلنتاج
فايزالبري فيلمز  

السيناريو
فايزة أمبه 

التصوير
السه أولفيدال تولبول  

المونتاج
أنطوان روديه، جاد داني، 

علي حسن  

الموسيقى
أمين بوحافة  

الصوت
لوكاس ماري، باستيان 

بورشي، أرنو ليدو  

تمثيل
جولي ليجاج، ريان داودي  

الصوت
روبرت فار  

تمثيل
عائشة الرفاعي، أحمد صدام 

يوليسيس البد أن يرحل

نور شمس

ULYSSES MUST GO

NOUR SHAMS

سلوفينيا، التشيك، فرنسا | 2021 | 15 د
التشيكية، مترجم للعربية واإلنجليزية

أولمو أوميرزو
Olmo Omerzu

ولد عام 1984 يف ليوبليانا، سلوفينيا. خالل دراسته يف جامعة 
فامو برباج، أخرج العديد من األفالم القصرية، إىل جانب فيلم 
الثاين". ُعرض  "الفصل  بعنوان  )40 دقيقة(  الطول  متوسط 
الفيلم وحاز عىل جوائز عدة مهرجانات أوروبية، أما مرشوع 
تخرجه "ليلة صغرية للغاية"، فقد ُعرض عاملًيا للمرة األوىل 
يف مهرجان برلني 2012، وغريه من املهرجانات الدولية ونال 
العديد من جوائزها، مبا يف ذلك جائزة نقاد السينام التشيكية 
بجائزة  يفوز  الشتاء" جعله  "ذباب  فيلمه  العام.  الكتشاف 
أفضل مخرج يف مهرجان كارلويف فاري السيناميئ عام 2018.

إىل جوار رسير جده  املشفى  املجتمعني يف  عائلته  أفراد  إىل  يقدمها  اليوم  نينا حامل من جاكوب. 

املحترض. بينام تحاول الشابة أن تتحىل بالشجاعة، ُتَقابل بطلب غريب مفاجئ من الجد، إذ يود رؤية 

ثدييها، األمر الذي يثري نقاشا مل ُتدَع إليه - هل ينبغي عليها تلبية األمنية األخرية للبطريرك؟

المنتج
روك بيتشيك، ييجي كونشني  

شركة اإلنتاج
سفينجر فيلم 

السيناريو
بيتر بيتشا، أولمو أوميرزو  

التصوير
لوكاش ميلوتا  

المونتاج
يانا فلتشكوفا 

الموسيقى
مونيكا أوميرزو ميدرياكوفا  

الصوت
يولي زورنيك  

تمثيل
إليشكا كرجينكوفا، فرانتيشيك 
نيميتش، فويتيخ فوندراتشيك  

اليوم األخير لألبوية
THE LAST DAY OF PATRIARCHY
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االختيار الرسمي
)خارج المسابقة(

أرتور رامبو
لوران كونتيه

فرنسا 

إرخاء القبضات
كيرا كوفالينكو
جورجيا، روسيا

أكبر منا
فلور فاسور

فرنسا 

أنا رُجُلك
ماريا شرايدر

ألمانيا

أنيما
ليليا تيميرزيانوفا

روسيا

األولمبياد - باريس الحي الـ13
جاك أوديار

فرنسا

ثانية واحدة
زانج ييمو

الصين 

حيوان
سيريل ديون

فرنسا

ديسباتش الفرنسية
ويس أندرسون

المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا 

شياطين خفية
راهول جاين

الهند، فنلندا، ألمانيا

ضوء طبيعي
دينيش ناجي

المجر، فرنسا، ألمانيا، التفيا

العبور
فلورنس مياي

فرنسا، ألمانيا، التشيك

فرار
يوناس بوهر راسموسن

الدنمارك، فرنسا، السويد، النرويج 

قمر 14
هادي الباجوري

مصر

كل شيء سار على ما يرام
فرانسوا أوزون

فرنسا

كوبيليا
جيف تيودور، ستيفن دي بيول، بن تيسور

هولندا، ألمانيا، بلجيكا

ماما، أنا بالمنزل
فالديمير بيتوكوف

روسيا

االنجراف بعيًدا
زافييه بوفوا

فرنسا

نيترام
جاستن كورزيل

أستراليا

الحدث 
أودري ديوان

فرنسا
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االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

إرخاء القبضات
كيرا كوفالينكو

Kira Kovalenko

المنتج
ألكسندر رودنيانسكي، سيرجي 

ميلكوموف

شركة اإلنتاج
نان ستوب برودكشن، إيه آر كونتنت

السيناريو
كيرا كوفالينكو، أنطون ياروش، 

ليوبوف مولمينكو

التصوير
بافل فومينسيف

المونتاج
موخرام كابولوفا، فنسنت ديفو

الصوت
روستيسالف أليموف

تمثيل
ميالنا أجوزاروفا، أليك كاراييف، 

سوسالن كوجاييف

UNCLENCHING THE FISTS

ولدت يف نالتشيك، روسيا. تخرجت من ورشة عمل ألكسندر سوكوروف يف جامعة كاباردينو 
بالكريان الحكومية عام 2015. عرض فيلمها األول "سوفيتشكا" للمرة األوىل يف مهرجان تالني 

السيناميئ الدويل 2016. "إرخاء القبضات" هو فيلمها الروايئ الطويل الثاين.

اليافعة أدازا )أداء الفت من ميالنا أجوزاروفا(، وحصار بطريركية ذكورية عىل  رغم قتامة يوميات 

عاملها السجني وشخصيتها وآفاقها وأحالمها ورغباتها، يبقى تصميمها عىل الحرية أمرًا ال يحتاج سوى 

قبضة  "ُيرخي"  نهايئ  انقالب  ترقب  وأيًضا  متهافتة،  تقاليد  اجتامعي وإفالت من  تجاوز ممنوع  إىل 

بإمتياز، فاز عن جدارة بجائزة قسم "نظرة ما" يف مهرجان  االستبداد عىل مستقبلها. رشيط عائيل 

وعنفي.  معزول  عامل  مهزومة.  برشية  إرادة  حول  سينامئية  مرحمة  يحوك   ،2021 السيناميئ  "كاّن" 

أشخاص عاطلون عن حياة مجدية. طبيعة جبلية قاسية، وأيام بال دوافع أو متع أو رجاءات. يداور 

الكبار تحامالتهم عىل شباب صداميني، ال هم لهم سوى اقتناص فرص "الهجرة" إىل مدن كبرية حيث 

"الحياة واألشياء التي تحدث بكرثة"، حسب تعريف الشقيق األكرب أكيم العائد ليك ينتشل أخته من 

آمال تضيع  البطلة بني والئها وهواجسها عىل  نائية هي جحيم يومي تعيشه  بلدة  البطيء.  موتها 

هباء. عمل ممل وعالقة عاطفية قارصة وعزلة ُأرسية، يفرضها أب متعنت، مينع عنها حريتها ويعرقل 

حركتها. رجل ينظر لها كُملكية خاصة "لن ترتكيني. أنت حاجتي الوحيدة"، يقول فيام قبضتا يديه 

تستحكامن كيانها. معتمدة عىل كامريا محمولة استفزازية، تجول املخرجة كريا كوفالينكو بني مشاهد 

داخلية ضاغطة بوحشيتها لشقة صغرية، متثل ساحة حرب أنساب يومية وأزلية، وأخرى داخل دكان 

العقيمة، وأخرية خارجية  أنوثتها  لتعرفها عىل  فاشلة  البطلة، ويشهد محاولة  تعمل  فوضوي حيث 

حيث السكان واألقارب وجريان األبواب املوصدة أقرب إىل "خردة برشية"، تحكمهم قبضات خفية، 

ُتشدد الخناق عىل يوميات فارغة سوى من إدمان وعنف وهمجية. أدازا هي ضمري سيايس لجرمية 

لتتجسد  بيسالن،  إرهابيون مدرستها، وهي طفلة، يف مجزرة  كربى، فلتت من دمويتها حني حارص 

مأساتها بتشوهات جسدها، أما روحها فتبقى عازمة عىل نيل حياتها، وإرخاء قبضات القدر وغدره. 

زياد الخزاعي

جورجيا، روسيا | 2021 | 97 د

الروسية، مترجم لإلنجليزية

أرتور رامبو
لوران كونتيه

Laurent Cantet

المنتج
ماري آنج لوشياني

شركة اإلنتاج
ليه فيلم دو بيير، ميمنتو 

إنترناشونال، فرانس 2 سينما

السيناريو
لوران كونتيه، فاني بيوردينو، 

صامويل دو

التصوير
بيير ميلون

المونتاج
ماتيلد مويار

الموسيقى 
كلوي تيفنان

الصوت
جوليان سيكار، فاليري دولوف، 

أنييس رافيز، جان بيير الفورس

تمثيل
رباح نايت أوفيال، أنطوان رينارتز، 

سفيان خميس

ARTHUR RAMBO

ولد يف مييل، ديو سيفر، فرنسا. تخرج يف معهد الدراسات السينامئية املتقدمة وعمل مصورًا 
سينامئًيا ومساعًدا لإلخراج قبل أن يصنع فيلمه األول "املوارد البرشية" )1999(. وقد عرض 
العديد من أفالمه يف مهرجانات سينامئية مرموقة مبا يف ذلك أفالم "جدول الزمن" )2001( 
إيثكا"  )2012(، و"العودة إىل  العصابة"  اعرتافات فتاة  فاير:  )2005( و"فوكس  و"الجنوب" 

)2014(. "أرتور رامبو" )2021( هو أحدث أفالمه.

يف خطاب كتبه أرتور رامبو يحاول فيه تعريف رؤيته للشاعر يقول: "إنه يفتش ذاته، يرهقها بكل 

وقواه  اإلميان،  كل  يحتاج  حيث  الكالم،  عىل  قادر  غري  يتعذب،  بجوهرها.  فقط  ويحتفظ  السموم 

الخارقة، وحيث يصبح بني البرش، املريض األعظم واملجرم األعظم والباحث األعظم أيًضا، ألنه يصل 

إىل املجهول!".  

كريم دي، كاتب فرنيس عريب شاب، يكتب كتابه األول لُيحدث نجاًحا مدوًيا، ويف وسط احتفاله يتم 

اكتشاف حساب تويرت قديم اخرتعه تحت اسم أرتور رامبو، قال فيه كل الفجاجات املمكنة، ضارًبا بكل 

الصوابيات السياسية عرض الحائط، األمر الذي يقلب نجاحه إىل جحيم. يف خضم ثوان معدودة، ينقلب 

األصدقاء إىل أعداء أو أنذال عىل أقل تقدير، وتصبح الشهرة قفًصا يجعل ركوب املرتو مهمة عسرية.

يتحول الفيلم منذ ذلك إىل فيلم طريق بشكل ما، طريق إىل الجحيم، يتملص فيه الجميع من كريم، 

ويحاول هو تربير خلقه لشخصية خيالية كلعبة أدبية، لكن املجتمع ال يقتنع بذلك. خالل تلك الرحلة، 

تحارصه تغريداته عىل الشاشة، كام نظرات الجمهور يف كل مكان، وتدور نقاشات فلسفية حول األمر 

بينه وبني نارشه وأصدقائه وعائلته لتتكشف تعقيدات تلك الشخصية تدريجًيا. ال يهتم املخرج لوران 

كونتيه، بوصول إىل نهاية للحكاية، التي رمبا تتقاطع مع الواقع املعارص، بقدر ما يتفحص الشخصية 

التي تشبه ما أسامه أرتور رامبو الشاعر "األنا املزدوجة"، فهو عىل السطح مهذب ودود ومثال للنجاح، 

بينام وراء قناع شخصيته أو "أناه" اإللكرتونية غاضب ناقم عىل املجتمع، ال يفوت فرصة للسخرية منه 

ومن همومه وحتى آالمه. بني الهدوء الشخيص والقناع الغاضب، بني املنطقية الكاملة لكاتب شاب، 

والجنون التام ملضطرب نفيس، يكون كريم دي، كام الشاعر، وفًقا لرامبو، يرهق نفسه بكل السموم 

وينرش جوهرها، لكن األزمة تأيت يف عامل مل ُيعد إخفاء السموم الخالقة للجامل ممكًنا.

محمد طارق

فرنسا | 2021 | 86 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Playtime
 info@playtime.group

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv
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أنا رُجُلك
ماريا شرايدر

Maria Schrader

المنتج
ليزا بلومنبيرج

شركة اإلنتاج
ليتربوكس فيلم برودكشن

السيناريو
جان شومبورج، ماريا شرايدر

التصوير
بينديكت نيونفيلز

المونتاج
هانزيورج فايزبريش

الموسيقى 
توبياس فاجنر

الصوت
باتريك فايجل

تمثيل
مارين إيجرت، دان ستيفينز، ساندرا 

هولر، هانز لو

I'M YOUR MAN BIGGER THAN US

ممثلة أملانية شهرية، فازت مرتني بجائزة الفيلم األملاين وثالث مرات بجائزة الفيلم البافارية. 
فيلمها الطويل األول كمخرجة "حب الحياة" ُعرض عاملًيا للمرة األوىل يف مهرجان فيستا ديال 
سينام بروما عام 2007. أنجزت بعده "ستيفان زفايج: وداًعا ألوروبا" الذي ُعرض عاملًيا ألول 
مرة يف قسم بيازا جراندي يف مهرجان لوكارنو السيناميئ، وفاز بجائزة الجمهور ألفضل فيلم 
أورويب ضمن جوائز الفيلم األورويب عام 2017. عام 2020، أصبحت رشايدر أول مخرجة أملانية 
تحصل عىل جائزة إميي عن مسلسلها التلفزيوين ذي الحلقات املحدودة "هاربة من املايض". 

عملت سابًقا رائدة أعامل يف نيويورك، وعارصت ظهور فقاعة اإلنرتنت االقتصادية وهجامت 
11 سبتمرب/أيلول وشاهدت نظاًما رأساملًيا متصدًعا من جميع الجوانب. منذ ذلك، كتبت كتًبا 

ومقاالت وصنعت وثائقيات تلفزيونية لفهم كيف ميكن لعامل أن يضمحل بينام يصعد عامل 
آخر. كاستكامل منطقي ملسريتها املمتدة عىل مدار 15 عاًما من التحقيقات والكتابة، أخرجت 
فاسور فيلمها الوثائقي الطويل األول "أكرب منا". تتمحور أعامل املخرجة بشكل عام، حول 

اإلرادة الحرة وااللتزام والشجاعة والرغبة لعيش حياة ُمستحقة.

ميزج فيلم "أنا رجلك" للمخرجة ماريا رشايدر يف حبكته البسيطة جًدا -عاملة تقبل أن تجرب إنساًنا 

أسابيع  ثالثة  ملدة  اآلخر  الرشيك  يف  عنه  تبحث  ما  ومع  طباعها  مع  يتوافق  ليك  بعناية  معًدا  آلًيا 

ألجل الحصول عىل متويل ألبحاثها- بني أنواع سينامئية عديدة معتادة يف إطار السينام التجارية مثل 

الكوميديا الرومانسية والخيال العلمي مام يوحي بأننا أمام فيلم تجاري مخصص للجمهور األوسع، 

وبالرغم من أن الفيلم ال ينفي تلك الصفة يف رسده الشيق إال أن املخرجة والتي شاركت يف كتابة 

السيناريو انطالًقا من قصة قصرية إلميا براسالفسيك، تطرح أسئلة فلسفية عديدة من خالله.

إال  الكامل"  "البحث عن  الشهرية  بيجامليون وتيمتها  الفيلم تتامهى مع أسطورة  رمبا كانت حبكة 

أن املخرجة تسري يف اتجاه معاكس لكل ما سبق من تناوالت لتلك األسطورة حيث الرجل هنا يتم 

إعداده بشكل كامل ليك يكون بقدر تطلعات املرأة، التي ال تعنى كثريا به أو بكامله، إال أن الشخصية 

الرئيسية "أملا" رسعان ما تخوض رحلة ذاتية الكتشاف رغباتها وهويتها يف تعاملها اليومي مع "توم" 

هذا اإلنسان اآليل املعد "عىل مقاسها" بشكل دقيق بعد دراسة مستفيضة لهويتها. إال أن هذا الرجل 

الكامل وجوده يف محيطها ليس دامئًا ورديا بقدر ما ميكن لهذا الكامل يف التوافق أو التامثل ألن يؤدي 

بـ"أملا" إىل قمة الغضب. وما بني اللحظات الحميمة واللحظات الغاضبة تزداد "أملا" اقرتاًبا من "توم" 

الذي مل يكن يشكل يف البدء سوى جرس للحصول عىل ما ترغب فيه يف عملها لتحيا تجربة تتجاوز ما 

توقعته عند قبولها بالفكرة.

نال الفيلم جائزة الدب الفيض ألفضل متثيل )بعد إلغاء مهرجان برلني للفصل الجندري يف تلك الجائزة 

ليصبح هناك جائزة ألفضل متثيل بغض النظر عن هوية املمثل/املمثلة( ونالتها املمثلة الرئيسية يف 

الفيلم "مارين إيجرت" عن دور "أملا".

أمير رمسيس

هناك سوء تفاهم، بل التباس يف عنوان هذا الفيلم من الواضح أنه مقصود. فاملتفرج الذي يقصده 

معتقًدا أن ما هو "أكرب منا" هو املشاكل املستعصية التي يواجهها عامل اليوم ما يضفي عىل الفيلم هالة 

يأس رسعان ما مّتحي متاما. وهذا اإلّمحاء هو ما تشتغل عليه مخرجة الفيلم التي سنكتشف معها أن 

ما هو "أكرب منا" إمنا هو أولئك املراهقني الذين جمعتهم من خالل رحلة حول العامل تقوم بها واحدة 

منهم بحًثا عنهم. "كنت أخالها ستكون مليئة بالتعب والدموع، فإذا بها مفعمة بالحبور والضحك" 

تقول وذلك ألن هؤالء املراهقني وجدوا طريقهم يف الحياة وبالتايل وجدوا أسلوبهم لـ"إصالح العامل" 

وذلك بدًءا من اإلندونيسية مياليت وأختها إيزابيل وصوال إىل املناضل الربازييل وذلك األمرييك اللذين 

يهتم أولهام بالسياسة يف بلده وبخاصة من خالل موسيقاه، والثاين بحقوق السكان األصليني والنضال 

للعمل عىل  لبنان  الذي حفزه لجوؤه إىل  الجندي  املتحدة، مرورًا مبحمد  الواليات  املبيدات يف  ضد 

اليونانية وميموري باندا  افتتاح مدارس توفر الحد األدىن الرضوري ألطفال يحبون الدراسة، وماري 

التي ال تكف عن افتتاح نوادي تستمع لشكاوى مراهقات ُيرغمن عىل الزوج بالقوة يف مالوي...

ليس الفيلم تحديًدا عن تلك القضايا، بل عن هؤالء "الصغار" الذين اكتشفتهن املخرجة منذ تعرفت 

إىل  تعرفن  النضال  ذلك  من خالل  وكيف  البيئة  سبيل  نضالهن يف  وتعرفت عىل  وأختها  مياليت  إىل 

املجموعة التي من خالل احتكاك فلور بها طوال سنتني احتاجهام الفيلم ليكتمل، تعرفن عىل الفن 

والحياة وأعطني فلور نفسها جوابا بسيًطا، ورمبا سيبدو بديهًيا عىل سؤال محري كان ابنها ذو الثامنة قد 

طرحه عليها: "ماما..كيف سيموت كوكبنا هذا؟". من خالل مياليت ورفاقها يف أنحاء العامل أىت الجواب 

مفعاًم باألمل: ال.. ال ميكن لهذا الكوكب أن ميوت طاملا أن هؤالء "األكرب منا" سيواصلون نشاطهم 

ضاحكني مستبرشين. وطاملا أن هناك سينام تصور حكاياتهم وتضيف إليهم أجيااًل متتالية من محبي 

الحياة واألرض....

إبراهيم العريس

ألمانيا | 2021 | 102 د

األلمانية، مترجم للعربية واإلنجليزية

أكبر منا 
فلور فاسور

المنتج
دوني كاروت، ماريون كوتيار، فلور 

فاسور

شركة اإلنتاج
إلزفير فيلمز، أول يو نييد إيز برود، 

بيج مازر برودكشنز

السيناريو
فلور فاسور، ميالتي ويجسن

التصوير
كريستوف أوفينستاين، تيس 

بارتس

المونتاج
أوريلي جورُدن

الموسيقى 
ريمي بوبال

الصوت
فاني فاينزبفلين، جان لوك أودي

فرنسا | 2021 | 96 د

الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

Flore Vasseur

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu

مصدر نسخ األفالم 
International Sales
Beta Cinema GMBH

beta@betacinema.com



85 84

إخراجإخراج

االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

أنيما
ليليا تيميرزيانوفا

Liliya Timirzyanova

المنتج
ليليا تيميرزيانوفا

السيناريو
ليليا تيميرزيانوفا

التصوير
زينيا سيلفيان

المونتاج
ليليا تيميرزيانوفا

الموسيقى 
مارجريتا فوروبييفا

الصوت
أندرو شاريتونوف

تمثيل
ألينا كورول، إليزافيتا شاكيرا

ANIMA

ولدت عام 1995 يف تتارستان. كان والدها مصورًا فوتوغرافًيا وأثر عىل تطوير شخصيتها الفنية 
بشكل كبري. يف عمر الـ17 انتقلت إىل سان بطرسربج وحصلت عىل تعليمها يف مجايل املوسيقى 
وفقه اللغة، ومثلت يف املرسح وصنعت عدة مرسحيات من نوع مرسح الغرفة. تسافر ليليا 
كثريًا وتعترب الطرق هي الجامعات األهم يف الحياة. تعيش ليليا حالًيا يف اليونان، وتعمل عىل 

فيلم جديد إنتاجه رويس-يوناين مشرتك. 

يحيك "أنيام" عن آنا مديرة إحدى فرق املوسيقى الكالسيكية، والتي ترحل عن مدينتها وعملها لتعيش 

عزلتها الخاصة يف غابة قرب البحر. تقتحم عزلتها إحدى فتيات الكورس يف فرقتها من أجل محاولة 

يائسة إلعادتها من جديد.

الالتيني تعني  الداخل"، فكلمة "أنيام" يف أصلها  الفيلم بإلحاح بداية من عنوانه إىل "مملكة  يشري 

الروح، كام تشري يف أدبيات التحليل النفيس إىل الذات الحقيقية املتصلة بعامل الالوعي. يتخذ الفيلم 

طابع الحلم، نسقط يف زمن سائل حيث ال حدود واضحة بني الواقع والحلم أو بني شخصية وأخرى، 

يصري صوت فتاة الكورس هو صوت "آنا"، ذات األنا املنقسمة، لها وجه هادئ ميالنكوىل لكنها ترصخ 

من الداخل. فنانة ممزقة بني محبتها للفن ويأسها من جدواه.

من  واحدة  النفيس.  تعقيده  بكل  لبطلتها  الداخيل  العامل  تعكس  أن  صورها  عرب  املخرجة  تحاول 

املوتيفات البرصية التي يتضمنها الفيلم هي صورة يدين تتحركان يف الفراغ كام يفعل مايسرتو أمام 

فرقته املوسيقية. نشاهد اليدين مرة يأكلهام النمل، متاما كام تفعل الرغبة للعودة من جديد إىل فنها، 

يف نفس آنا. ينتهي الفيلم بيد مصلوبة مبسامر، تتحرر منه لتبدأ الحركة من جديد وهي مدماة. هذا 

فيلم عن امرأة تولد من جديد من رحم معاناتها. كام نجد جامليات الفوتوغرافيا يف سكونية املشهد 

وحركة الكامريا املبطئة بحيث يبدو الكادر كصورة فوتوغرافية قد دبت فيها الحياة.

ُيدين هذا الفيلم بالكثري لتحفة إنجامر برجامن "برسونا" من حيث تقاطعات الحكاية يف الفيلمني: 

لدينا فنانة تلوذ بصمت مطبق وتعيش مأزقا وجودًيا. يتضمن الفيلامن امرأتني، واحدة تتحدث دامئًا 

والثانية تلوذ بصمتها بحيث يتحول الحوار السيناميئ بينهام إىل نوع من املونولوج الداخيل، باإلضافة 

لوجود محاكاة واضحة لعدد من مشهديات الفيلم وصوره داخل هذا الفيلم.

أحمد عزت عامر

روسيا | 2021 | 62 د

الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

األولمبياد - باريس الحي الـ13
جاك أوديار

Jacques Audiard

المنتج
جاك أوديار، فاليري شيرمان

شركة اإلنتاج
بيدج 114

السيناريو
سيلين سياما، جاك أوديار، ليا 

ميسوس

التصوير
بول جيوم

المونتاج
جولييت ولفينج

الموسيقى 
رون

الصوت
نيلز بارليتا، هورتنسي بايي، 

فنسنت جوجون

تمثيل
لوسي تشانج، نويمي ميرالن، 

ماكيتا سامبا، جيني بيث

PARIS, 13TH DISTRICT

ألفضل  البافتا  وجائزة  فيلم  ألفضل  سيزار  بجائزة  فاز  شهري.  فرنيس  سيناريو  وكاتب  مخرج 
فيلم ناطق بغري اإلنجليزية مرتني، عن فيلم "النبضة التي تخطاها قلبي" وعن فيلم "نبي"، 
باإلضافة إىل فوزه بالجائزة الكربى من مهرجان كان السيناميئ عن األخري. نافس فيلمه "صدأ 
وعظم" لعام 2012 عىل جائزة السفعة الذهبية يف مهرجان كان، ورشح لجائزة البافتا ألفضل 
فيلم ناطق بغري اإلنجليزية، وجائزة الجولدن جلوب ألفضل فيلم أجنبي، وفاز بجائزة أفضل 
فيلم من مهرجان لندن السيناميئ. فاز فيلمه "ديبان" بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان 

كان عام 2015.

بالرغم من كون الرومانسية أحد أهم األنواع التي منحت السينام جامهرييتها تاريخًيا، إال أن القرن 

الحايل شهد تراجًعا يف مستوى األفالم الرومانسية، وسيطر شعور عام بأن السينام قد استنزفت كافة 

تنويعاتها، فصارت غالبيتها العظمى مجرد تكرار ملا سبق، مع تغيري تفصيلة هنا وأخرى هناك. من هنا 

تأيت أهمية فيلم جاك أوديار الذي يقدم فيه النوع الرومانيس بصورة جديدة متاًما، ابنة عرصنا الحايل، 

متتلك حًسا حداثًيا واضًحا وطزاجة تعيد للنوع رونقه وجاذبيته.

املصدر  تومني.  أدريان  األمرييك  والرسام  املؤلف  أعامل  من  مصورة  قصص  ثالث  إىل  يستند  أوديار 

يعكس رغبة املخرج يف املعارصة، وبحثه عن عالقات حب ميكن تصديق حدوثها يف باريس 2021، 

عرص اإلنرتنت والتواصل عىل مدار الساعة واالحتامالت الالنهائية املتاحة أمام كل إنسان.

النور، تتقاطع حياة أربع شخصيات: إميييل  الثالثة عرش من عاصمة  باألبيض واألسود ويف الضاحية 

ذات األصول الصينية، الفاقدة للتحقق املهني والعاطفي واملندفعة يف تجاربها الجسدية، والتي توافق 

عىل تأجري غرفة يف شقتها لكاميل، املدرس األسود الذي يستعد لتغيري يف حياته، والذي يدخل عالقة 

مستمرة.  عاصفًة  املنزل  يف  لتصري رشاكتهام  تنتهي رسيًعا  السكن  يف  الجديدة  مع رشيكته  جنسية 

يف نفس الوقت نتعرف عىل نورا التي تعود للجامعة يف عمر الثالثني فيصدمها تشابهها مع إحدى 

الفارق  اإلباحية مبا يفسد خططها، لتعمل مع كاميل فيدخالن عالقة يتضح فيها  الكامريات  فتيات 

بينهام  لتنشأ  التواصل مع شبيهتها  نورا يف  تبدأ  بالتزامن مع ذلك  إميييل.  بينها وبني  الكبري  النفيس 

صداقة تتحول انجذاًبا عاطفًيا. دراما متامسكة ومليئة بتفاصيل العرص: تقنيات وتطبيقات التواصل 

الحب  مطاردة  عىل  وقدرة  متكيًنا  أكرث  فيه  النساء  صارت  عامل  يف  الشخصيات  وطبيعة  واملواعدة، 

ببعديه العاطفي والجسدي. مع فهم عميق لتأثري الزمن املدهش عىل العالقات.

أحمد شوقي

فرنسا | 2021 | 106 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Eastwood Agency
Sales@eastwood.agency

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Playtime
info@playtime.group

Middle East Distributor
Front Row Entertainment

info@frontrowent.ae
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ثانية واحدة
زانج ييمو

Zhang Yimou

المنتج
دونج بينج

شركة اإلنتاج
وانشي ميديا جروب ليميتد، إدكو 

فيلمز ليميتد

السيناريو
زانج ييمو، زو جينج زي

التصوير
تشاو شاو دينج

المونتاج
دو يوان

الموسيقى 
الو زاي

الصوت
تاو جينج

تمثيل
فان واي، لو هاوتشون، تشانج 

يي

الصين | 2020 | 105 د

ماندرين، مترجم لإلنجليزية

"الذرة  كمخرج  األول  فيلمه  للسينام. حصل  بكني  أكادميية  يف  ودرس  الصني،  شيان،  ولد يف 
أفالمه  وتشمل  السيناميئ.  برلني  مهرجان  من  الذهبي  الدب  جائزة  عىل   )1988( الحمراء" 
 )2001( سعيدة"  و"أوقات   )2000( املنزل"  و"طريق   )1991( األحمر"  الفانوس  "ارفعوا 
 )2004( الطائرة"  الخناجر  )1990( و"بيت  دو"  "جو  )2016(، فضال عن  العظيم"  و"السور 

و"العودة إىل الوطن" )2014( و"ظل" )2018( و"ثانية واحدة" )2020(. 

ONE SECOND

رشيط ذو نفس كوميدي غري مسبوق يف اشتغاالت صاحب "ارفعوا الفانوس األحمر")1991(، مؤلف 

من حكايات ثالث متداخلة، هي يف بعدها الدرامي عرفانه الشخيص إىل الفن السابع ومئويته املجيدة: 

عن جندي هارب من معسكر ريفي خالل حقبة الثورة الثقافية، سعًيا إىل رؤية ابنته الوحيدة التي 

ُأرغم عىل االبتعاد عنها. عن صبية ترعى شقيقها املصاب مبتالزمة التوحد، وتناضل من أجل تأمني 

حياتهام واستمرارها إبان فرتة قحط قاسية وعسكرة متسلطة وتعنت إيديولوجي ال يرحم، شهدها 

العام 1975. أما الحكاية األخرية، فهي معقودة ببهاء صورّي ملحمّي ُمّفخم ومفعم باأللوان والطابع 

املرسحي، إىل بهجة السينام وسحر عروضها التي تجمع أهل قرى نائية أمام شاشات بدائية، تستقبل 

مشهديات أوبرات دعائية حزبية وأناشيدها الحامسية. ُيركب ييمو فصول نّصه حسب نظام "ديوراما" 

محكم الصنع، حيث تتحرك شخصياته القليلة ضمن حيز طبيعي باهر، يبدأ وسط صحراء شاسعة، 

وينتهي داخل صالة عرض، تتجمع فيها عائالت قروية إلنقاذ رشيط سليلود من تلف، ويضمنوا عرًضا 

إنقاذ/  ُينظم عملية  فيلم"،  "السيد  ُيدعى  إدارة رجل متسلط  إىل مشاهدته بشغف تحت  يتوقون 

إميان جامعّية، هي عصب هذا العمل األخاذ. ضمن بكرات هذا الفيلم املتجول بني البلدات النائية، 

هناك ثانية واحدة، هي بالذات غاية البطل الفاّر، ففيها يطل وجه صغريته كلمحة ضوء وأىس وحنني. 

الجندي  بدياًل عاطفًيا ملحنة  ليو  املراهقة  ييمو يضع  بيرس، ألن  الحكاية حدود فكاهتها  تفلت  لن 

الذي يبقى يطاردها بعد أن رسقت "مرتًا واحًدا" من الرشيط، متوهاًم أن كادراته القليلة، تتضمن 

وجه ابنته. ما يبدأ كمناكفات بني إرادتني وجيلني متناقضني، يحولها ييمو إىل أنشودة برصية مشعة 

ملفاهيم االمتنان والعواطف والتضافر، وأيضا ميكن عربها إدراك غمزاته املسيسة بشأن الحد الواهي 

لالستخدام املزدوج للسينام بني الرتفيه أو االستعارة املسمومة.

زياد الخزاعي

الحدث
أودري ديوان

Audrey Diwan

المنتج
إدوارد ويل، أليس جيرارد

شركة اإلنتاج
ريكتانجل برودكشنز، وايلد بانش، 

فرانس 3 سينما، إس آر إيه بي 
فيلمز

السيناريو
أودري ديوان، مارسيا رومانو

التصوير
لوران تانجي

المونتاج
جيرالدين مانجينوت

الموسيقى 
إيفجويني جالبرين، ساشا جالبرين

الصوت
أنطوان ميرسيه، فيليب ويلش، 

توماس ديجونكير، مارك دوان

تمثيل
آنا ماريا فارتولومي، كاسي 

موتيه كالين، لوانا باجرامي، لويز 
أوري ديكرو، لويز شيفيوت

HAPPENING

سينامئية  مخرجة  تصبح  أن  قبل  لبناين.  أصل  من  فرنسية  مخرجة  وهي   1980 عام  ولدت 
عملت صحفية وكاتبة سيناريو. هي عضو مبنظمة 50/50 كوليكتيف، وهي منظمة فرنسية 
غري حكومية تشجع املساواة بني الرجل واملرأة يف صناعة السينام. عرض فيلمها األول "فقدانه" 
عام 2019. فاز فيلمها الثاين "الحدث" بجائزة األسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السيناميئ 

.2021

يروي "الحدث" عملية اإلجهاض وما يسبقها بالكثري من التفاصيل. املخرجة الفرنسية اللبنانية األصل 

أودري ديوان ال تعطي أي طابع رومنطيقي لألحداث التي تجري يف فرنسا ما قبل ثورة 68، حني كان 

اإلجهاض ال يزال جرًما يعاقب القانون كل َمن يتورط فيه. يف هذا الجو الخانق أخالقًيا واجتامعًيا، 

نكتشف معاناة طالبة أدب ُتدعى آن )آنا ماريا فارتولومي(، مع الجنني الذي يف أحشائها والذي تريد 

التخلص منه بأي مثن.

بالنسبة إليها، ال يزال الوقت مبكرًا للحمل. فهي تود تحقيق طموحاتها املهنية قبل تأسيس عائلة. 

بياال واألخوين  الجميلة مبوريس  يذّكر يف فجاجته  رواية حكايتها  ديوان يف  تعتمده  الذي  األسلوب 

داردين. من خالل مسألة اإلجهاض، تتحّدث عن الجسد، كاشفًة ما ال يدركه كرٌث مّنا عن الخطورة 

والعذابات التي تعاين منها املرأة عندما تقرر التخيل عن الجنني. طرح املوضوع من هذه الزاوية بعيًدا 

من القيم األخالقية البالية، ما كان ممكًنا لو كان صانع الفيلم رجاًل مل يشعر يوًما ماذا تعني أمومٌة 

ترغب يف تأجيل نفسها. بهذا املعنى، يحاول الفيلم اسرتداد القضية من يد الرجال إلعطائها للنساء 

يك يتحدثن عنها.

التي  األفكار  لكّل  مرآة  تغدو  فارتولومي  ماريا  آنا  املمّثلة  بوضوح.  نسويته  يعلن  نسوي  فيلم   هذا 

تبثها املخرجة يف الفيلم. الكامريا تتعّقبها خطوة خطوة، األمر الذي يجعل امُلشاهد يتامهى مع وجهة 

نظرها يف كّل ما تقدم عليه. للكادر الضيق أيضاً وظيفته: فهو يعزز مناخ االنغالق الذي نشعر به. تربع 

فارتولومي يف نقل شعور الخوف الذي ال يغادر آن. الخوف من كّل يشء: من نفسها ومن اآلخرين 

ومن ضغوط املجتمع ومن النظرات التي تراقبها وتدين ترصفاتها. هي خائفة ولكن لديها ما يكفي 

من جرأة وتصميم لتقفز فوق أسوار السجن االجتامعي وتصنع مصريها بنفسها. 

هوفيك حبشيان

فرنسا | 2021 | 100 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu
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إخراجإخراج

االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

حيوان
سيريل ديون

Cyril Dion

المنتج
جيوم توريه، سيلين رو، جان ماري 

ميشيل، توما بينيه، سيريل ديون

شركة اإلنتاج
كابا ستوديو، برايت برايت برايت

السيناريو
والتر بوفيه، سيريل ديون

التصوير
ألكسندر ليجليز

المونتاج
ساندي بومبار

الموسيقى 
سيباستيان هوج، زافييه بوليكارب

الصوت
رومان دو جيلتزيل

ANIMAL

الشفاهية.  وفيبوالن  بيال  بالغة  إال  تجاريها  ال  "حيوان"  ديون،  الفرنيس سرييل  وثائقي  بالغة صورة 

التعبري الصوري الباذخ عنده يتامهى مع قوة تعبري الناشطني البيئيني الصغريين، املشحونة بانفعاالت 

صادقة، نابعة من خوف عىل مستقبلهام وحرص عىل كوكب مهدد باملخاطر. أدركا ِمحنه مبكرًا وراحا 

ينشطان يف حركة "ُجْمع من أجل املستقبل" توًقا للخالص منها. النشاط أوصلهام إىل منبع املشاكل، 

وإىل حقائق صادمة ال يريد السياسيون العمل عىل تغيريها. وجدا يف دعوة املخرج لهام، مجااًل لعرض 

الرؤية الحداثوية الشجاعة التي تقول: إن اإلنسان ولحقب طويلة عامل الحيوانات، كفرائس ال بد 

من القضاء عليها ضامًنا الستمرار وجوده. نتيجتها خرس اإلنسان أكرثها، ويف طريقه لخسارة األرض 

التي يعيش عليها. لتجسيد تلك الرؤية راح الوثائقي يجول معهام بقاع األرض ويوثق تجارب تتوافق 

الوثائقي عىل مرافقيه الصغار، كام يفعل السياسيون األوربيون  مضامينها مع تصوراتهام. ال يتعاىل 

يف بروكسل. يذهب معهام برفقة خرباء وعلامء ومبادرين بيئيني، ويرى ما يجري فيها بأعينهم. ينقل 

باشتغال سيناميئ رائع عىل الشاشة، رؤى تغيريية ومبادرات فردية تعزز النظرة املشرتكة للعامل، وتوثق 

خربات مبجموعها، ُتعنّي وتشجع عىل تغيري مرتجى. يبدأ "حيوان" متشامئًا سوداوًيا ثم ينتهي متفائاًل. 

يجد فيام يوثقه توافًقا مع رؤية مرافقيه للعامل. طيلة زمنه املتدفق حيوية، الكامريا ال تكف عن أخذ 

أجمل اللقطات حتى من داخل أكرث املشاهد إيالًما: صيد تجاري منفلت، تدمري غابات، تسميم هواء، 

أحاسيس. سعة   أو  مشاعر  دون  من  أنها  معذبوها  يظن  حيوانات  مع  شنيع  وتعامل  بيئة  تخريب 

البرش حيوانات  نافرة رمبا بعض اليشء: نحن  امُللتقط تشجع بيال وفيبوالن، إلعالن خالصة،  املشهد 

طبيعية، مثلنا مثل بقية كائنات تعيش عىل األرض. مصرينا واحد، وعلينا حاميتها وَصْون كل ما عليها!  

قيس قاسم

فرنسا | 2021 | 120 د

الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

كاتب ومخرج سيناميئ وممثل وشاعر وناشط فرنيس. فاز فيلمه الوثائقي األول "الغد" بجائزة 
بناًء  نهًجا  الفيلم  يقرتح  دولة.   27 يف  توزيعه  وتم   ،2016 عام  وثائقي  فيلم  ألفضل  سيزار 
إليجاد حلول ناجحة للمشاكل البيئية التي تواجه البرشية. ُعرض فيلمه الوثائقي "حيوان" يف 

مهرجان كان السيناميئ 2021.

ديسباتش الفرنسية
ويس أندرسون

WES ANDERSON

المنتج
ويس أندرسون، ستيفن راليس، 

جيريمي داوسون

شركة اإلنتاج
إنديان بينتبراش، أمريكان إمبريكال 

بكتشرز

السيناريو
ويس أندرسون

التصوير
 روبرت يومان

المونتاج
أندرو ويسبلوم

الموسيقى 
ألكسندر ديبال

تمثيل
بينيشيو ديل تورو، فرانسيس 

ماكدورماند، جيفري رايت، أدريان 
برودي، تيلدا سوينتون، أوين 

ويلسون، تيموثي شاالمي، لينا 
خضري

المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا | 2021 | 107 د

اإلنجليزية، مترجم لإلنجليزية

متيزت مسرية ويس أندرسون )هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية، 1969( بعدد من األعامل 
منها "رويال تيننبومز" )2001( املرشح لجائزة األوسكار ألفضل سيناريو أصيل، و"الحياة املائية 
مع ستيف زيسو" )2004( الذي نافس يف مهرجان برلني، "مملكة بزوغ القمر" )2012( الذي 
بودابست  و"فندق  أصيل،  سيناريو  ألفضل  األوسكار  لجائزة  ورشح  كان  مهرجان  يف  نافس 
الكبري" )2014( الفائز بجائزة لجنة التحكيم الكربى يف مهرجان برلني وأربع جوائز أوسكار. 
و"جزيرة   ،)2009( الرائع"  فوكس  "السيد  من  لكل  األوسكار  لجوائز  ترشيحات  عىل  حصل 
الكالب" )2018(، الحائز عىل جائزة الدب الفيض ألفضل مخرج يف مهرجان برلني. ُعرض فيلم 

"ديسباتش الفرنسية" عاملًيا للمرة األوىل يف مهرجان كان السيناميئ 2021. 

THE FRENCH DISPATCH

يف آخر أعامله، يقدم ويس أندرسون رسالة حب سينامئية إىل الصحفيني، وهو نوع من اإلشادة مبجلة 

نيويوركر، التي أمتعت املخرج يف شبابه وألهمت عمله. يف فيلم منوذجي ألندرسون، يتضمن طاقم 

متثيل مذهل يضم عدًدا من املمثلني املتعاونني دامئًا معه.

تدور أحداث الفيلم يف مدينة إينوي سور بالسيه الفرنسية الخيالية، التي تقع يف تقاطع بني باريس 

وأنجوليم، وهي بلدة صغرية عالقة يف حقبة ماضية مرت باملكان الذي تم فيه تصوير الفيلم، وُتنَسج 

قصص الفيلم من موقع صحيفة أمريكية خيالية يف فرنسا. يستعرض الفيلم بشكل ساخر جًدا "نعي 

ودليل سفر وثالث مقاالت طويلة"، وهذا ككل أفالم أندرسون، مستوحى من شخصيات أدبية حقيقية 

الفيلم آرثر هاوتزر  التحرير لنيويوركر هارولد روس، الذي ُيدعى يف  مثل املؤسس املشارك ورئيس 

االبن ويلعب دوره املمثل الفذ بيل موراي. هناك أيًضا الكاتب جوزيف ميتشل، املدعو بهريبساينت 

سازيراك )الذي يلعب دوره أوين ويلسون(، الذي ساعد عمله الغزير يف إنشاء نيويوركر، والذي عاىن 

أمراًضا نفسية يف آواخر حياته.

ما يشعر به الجمهور يف النهاية، هو التسليم لرؤية رحلة خيالية جميلة تنقل إحساس طفل صغري 

نشأ يف تكساس بينام يقرأ مجلة شهرية. وكلنا نعرف أن ذلك الطفل كرب ليكون مؤلًفا سينامئًيا كبريًا 

يلقب باريس ببيته. 

الفيلم ميلء بجامليات أندرسون املعتادة وبفيض من املراجع األدبية، وكذلك داخل املزحات املتعلقة 

مبشاهد ثقافة الخمسينيات والستينيات يف نيويورك وباريس. "ديسباتش الفرنسية" فيلم ممتع للنظر، 

سيعجب محبيه املخلصني، كام سيخلق جياًل جديًدا من املعجبني نظرًا لوجود تيمويث شاالمي والنجمة 

الجزائرية لينا خرضي.

إي نينا روث

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Orange Studio
contact.orangestudio@orange.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

SearchLight Pictures
http://www.foxsearchlight.com

Middle East Distributor
Italia films

carlo@g-vincenti.com.lb
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االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

شياطين خفية
راهول جاين
Rahul Jain

المنتج
إيكا فيكالتي، هينو ديكيرت

شركة اإلنتاج
ما جا دي فيلمبرودكشن، 

بارتيسيبنت، توينين كاتسي

السيناريو
راهول جاين، يائيل بيتون، إيكا 

فيكالتي

التصوير
سومياناندا "سومو" ساهي، 
تومو هوتري، رودريجو تريخو 

فيالنويفا

المونتاج
يائيل بيتون

الموسيقى 
كيمو بوهوجونين

الصوت
برونو تاريير

INVISIBLE DEMONS

حصل عىل درجة املاجستري يف الفنون يف علم الجامل والسياسة من معهد كاليفورنيا للفنون. 
خالل  عاملًيا.  مهرجاًنا   160 من  أكرث  يف  ـ  سيناميئ  كمخرج  أفالمه  أول  ـ  "ماكينات"  عرض 
دورة عرضه باملهرجانات، حصل الفيلم عىل 17 جائزة دولية، مبا يف ذلك جائزة أفضل فيلم 
السيناميئ  ياماجاتا  مهرجان  القادم يف  الجيل  وجائزة مخرج  السيناميئ،  زيورخ  مهرجان  من 
الدويل، وأفضل تصوير سيناميئ يف مهرجان صندانس السيناميئ، إىل جانب ذلك حاز عىل جائزة 
أفضل فيلم من أكادميية الصور املتحركة مبومباي، وجائزيت لجنة التحكيم الدولية وأفضل فيلم 

وثائقي دويل يف مهرجان تسالونييك لألفالم الوثائقية.

"شياطني خفية" وثائقي مدهش ومحزن يف آن.. هذا أبسط توصيف ملنجز الهندي راهول جاين، عن 

مدينته نيو دلهي بعد ثالثة عقود عىل انفتاح اقتصادي، ترسبت من بني ثناياه شياطني خفية، خربتها 

وأحالتها إىل مكب نفايات. ابن املدينة ال يحتاج إىل جهد كبري ملالحظة ما يجري فيها، ومع ذلك يعطي 

راهول لآلخرين مساحة لوصف ما تغرّي منذ ذلك التاريخ. الحصة األكرب من املشهد البانورامي املنقول 

بُصور مذهلة ولقطات تأخذها كامريات تعرف املكان جيًدا، وتلح عىل مالحقة الشياطني بنفسها. ترتك 

الحديث عن النتائج الكارثية لغرّيها، أما هي فمعنية بكشف الجزيئات السامة غري املرئية للعّيان. 

ترصد "منًوا" و"ازدهارًا" حاصلني يف املدينة، الغريب أن ال مردود طيب لها عىل أهلها. الهنود يسمعون 

من سياسيني وأثرياء عن مستقبل زاهر ينتظرهم معها، أما عىل األرض فريون زرعهم يجف وميوت 

عطًشا. نهرهم تلوث وغطت سطحه رْغوات بيضاء، مثل ثلج ناصع ُيخفي تحته ُساًم. الهواء ثقيل، مل 

تعد صدورهم تتحمل ما فيه من رصاص عوادم سيارات وشاحنات. حرارة املدينة ارتفعت كثريًا، ال 

ينجو من لهيبها إال األغنياء. هؤالء عندهم مكيفات هواء تنفث ليل نهار هواًء ساخًنا ُيحيل املدينة 

إىل جحيم ال يطاق. حتى الحدائق الصغرية بنى "الشياطني" فوقها عامرات وناطحات سحاب، ويف 

أطرافها ظهرت جبال جديدة من نفايات. براعة التقاط "دورة الرش" تلك، مذهلة يف مهارتها ويف دقة 

زوايا أخذها. كل تفصيل فيها يوصل إىل آخر وال ينتهي عنده. رمبا سيحدث ذلك مبوت املدينة متاًما! 

ات املناخية عليها موجعة، منقولة عىل الشاشة بعني وثائقية  احتضارها مؤمل، الكوارث البيئة والَتغريُّ

الهند  فقراء  اقتصادي،  انفتاح  إثر  املتشكل  واآلخر  األول  املدينة  مشهد  بني  الفرق  تعرف  حساسة، 

يدفعون أمثان وجوده غالًيا. 

قيس قاسم

الهند، فنلندا، ألمانيا | 2021 | 70 د

اإلنجليزية، الهندية، مترجم لإلنجليزية

ضوء طبيعي
دينيش ناجي
Dénes Nagy

المنتج
مارسيل جيرو، سارا الزلو

شركة اإلنتاج
كامب فيلم

السيناريو
دينيش ناجي

التصوير
تاماش دوبوش

المونتاج
نيكوالس رومبل

الموسيقى 
سانتا راتنيسي

الصوت
مارتون آغ

تمثيل
فيرينس سابو، تاماش جارباتش، 

الزلو بايكو، يوال فرانسيا

NATURAL LIGHT

تخرج يف جامعة املرسح وفنون السينام يف بودابست عام 2009، درس يف أكادميية السينام يف 
برلني ملدة عام واحد كطالب زائر. ٌعرض فيلمه الروايئ القصري "مطر ناعم" يف الدورة الـ45 
مهرجانات  الفيلم يف عدة  فوز  ذلك  وأتبع   ،2013 عام  كان  املخرجني مبهرجان  لنصف شهر 
منها مهرجان برميريز بالن ومهرجان أودينيزي السيناميئ الدويل ومهرجان فيلنيوس السيناميئ 
السيناميئ  روتردام  ملهرجان  الـ43  الدورة  يف  ُعرض  أخرى"  "مجر  الوثائقي  فيلمه  الدويل. 
الدويل، بينام ُعرض فيلمه الوثائقي األحدث "أذى" يف مسابقة األفالم الوثائقية يف الدورة الـ21 

ملهرجان رساييفو السيناميئ.

ل عقيدة  عند جبهات الحروب، يكون الضمري اإلنساين أول الذبائح. هذه تهمة سياسّية جارحة، ُتشكَّ

التي فاز عنها بجائزة )الدّب الفيض ألفضل مخرج يف  باكورة املخرج املجري الشاب دينيش ناجي، 

باإلدانة  ومفعاًم  مجيًدا  أخالقًيا  موقًفا  يعلن  وفيها   ،)2021 السيناميئ  برلني  ملهرجان  الـ71  الدورة 

من  تفلت  فظاعات  ارتكاب  يف  تواطًؤا،  أو  تخاذاًل  أو  قصًدا  سواء  البرشية،  ة  الذمَّ لسقوط  والتأثيم 

عقابها، أو التسرتُّ عىل جرامئها. يشهد الرقيب سيميتكا عمليات إبادة عائالت فالحية يف غابات منكوبة 

نازية  قوات  مع  متحالفون  مجريون  قادة  بها  يأمر   ،1943 عام  السوفيتي  االتحاد  داخل  دة  ومتجمَّ

محتلة، بحجة أن أفرادها تتعامل مع املقاومة. لن تسعفه مروءته يف إيقاف الجنون من حوله، بيد 

أنه يسعى إىل النأي بنفسه عن سفك الدم. بني عذاباته الشخصية وصمته وارتياعه، وواجبه كعسكري 

مكلَّف بتطبيق األوامر، يرسد املخرج ناجي وقائع رحلة جحيمية مليئة بالظلم وخطاياه، القتل املجاين 

ووحشيته، الندامات وخذالنها الوجداين. 

ة برصّية  مة، ومنتقاة بدقَّ بفطنة محسوبة، لن يصّور ناجي ساحات وغى، وإمنا مشهديات جاملّية ُمفخَّ

لطبيعة خاّلقة، تجري عىل جغرافياتها تفاصيل هالك مريع، منّجزة بضياء طبيعي خالص، ولقطات 

طويلة بطيئة ذات ألوان طينية، تدفع مبشاهدها إىل أقىص حدود الجزع بشأن أهوال ُتزهق فيها 

أرواح بريئة. يف ثالثة مشاهد ذات إنارات مدهشة التصميامت: جلسة اعرتاف القائد ألول حالة رعب 

حقيقية َخرَبها وهو صغري، ومشهد التقاط سيميتكا صورة فوتوغرافية لهذا القاتل أمام حظرية تحرتق، 

ويف داخلها نساء وأطفال وعجائز يرصخون من نار حتوفهم. أخريًا، البطل داخل مقطورة متوجًها إىل 

م ملعون صبغت  الوطن، ومغمورًا بالضوء األول لشمس فجر حياته الجديدة، يختزل ناجي دورة دَّ

تاريخ بالده بالعار، مثلام تؤكد عىل والدة مخرج مميَّز، يتوجب انتظار فراداته السينامئية مستقباًل. 

زياد الخزاعي

المجر، فرنسا، ألمانيا، التفيا | 2021 | 103 د

المجرية، الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Luxbox
festivals@luxboxfilms.com
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العبور
فلورنس مياي

Florence Miailhe

المنتج
دورا بونوسيليو، رالف كوكوال، 

مارتن فانداس، لوك كاميلي

شركة اإلنتاج
لي فيلم دو الرلوكان، مور فيلم، 

باالنس فيلم جي إم بي إتش، 
إكس بي أو فيلمز، آرتيه فرانس

السيناريو
ماري ديبلوشان، فلورنس مياي

التصوير
سيريل مادالينا، جيوم هونيج، 
ياروسالف فيسر، دانكو دولش

المونتاج
جولي دوبريه، نسيم جورجي 

طهراني

الموسيقى 
فيليب إي. كومبل، أندرياس 

مويسا

الصوت
فلوريان ماركوارت

تمثيل
إميلي آالن دور، ماكسيم جيمين، 

آرثر بيريرا، سيرج أفيديكيان، أكسل 
أوريان

فرنسا، ألمانيا، التشيك | 2021 | 84 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

حياتها  بدأت  الزخرفية.  للفنون  الفرنسية  الوطنية  املدرسة  يف  وتخرجت   ،1956 عام  ولدت 
املهنية كمصممة مناذج ثالثية األبعاد، وأخرجت أول فيلم قصري لها "هامم" عام 1991. من 
خالل وسائط مثل الطالء املتحرك والباستيل وحتى الرمال، تقوم مبزج األشكال الفنية مبارشة 
أمام الكامريا. فاز فيلمها "موعد ليلة صيف" بجائزة سيزار ألفضل فيلم قصري عام 2002. كام 
"حكاية الحي"  2006 عن فيلمها  حصلت عىل تنويه خاص يف مهرجان كان السيناميئ عام 
الرسوم  ألفالم  الدويل  آنييس  مهرجان  يف  أعاملها  عن  فخرية  كريستال  جائزة  إىل  باإلضافة 

املتحركة عام 2015.

THE CROSSING

بعد هجوٍم عسكرّي عىل بلدتهام امُلسالِمة، يجد الشقيقان ِكُيونا وأدرييل نفسيهام يف رحلٍة موسومة 

بالهروب الدائم، بحًثا عن خالٍص ميّر يف اللقاء املنتظر مع والديهام وأشقائهام، املنَفِصَلني عنهم عند 

مًعا،  للبقاء  يكافحان  والشقيقان  دامئًا،  والقسوة حارضة  الرحلة طويلة،  الهاربني.  يبحث عن  حاجز 

ورغم هذا يتوه أحدهام عن اآلخر، بسبب ظروٍف عّدة، بعضها يتمّثل بعواصف ثلجية قاسية.

لكّن الرسد، املعنّي أساًسا مبتابعة يوميات الشقيقني، غري مرتبط بزمن محّدد لألحداث، وال بأمكنة 

واضحة تجري فيها. فالحبكة الروائية مفتوحة عىل تجارب كثرية حاصلة يف التاريخ البرشّي، وهذا ُيشري 

إىل انشغال "العبور" بالسياق والشخصيات أساًسا.

الرحلة هذه لن تبقى جغرافية بحتة، ألّنها مفتوحة عىل مغامرات وتحّديات ومطاردات واكتشافات، 

مشغولة كّلها بتقنية التحريك، عرب رسوٍم للمخرجة فلورنس ِمْياي نفسها، املنهمكة يف تحقيق مرشوعها 

الروايّئ الطويل األول هذا يف 10 أعوام متتالية. رسوم ملّونة، وأخرى تغرق يف العتمة والسواد، فتنكشف 

عربها ومعها أحوااًل وحاالت ومشاعر وتفاصيل. املخرجة غري مكتفية باشتغاالٍت فنية ودرامية وتقنية، 

ألّنها تؤّدي أيًضا -بصوتها ونربتها وآلية نطقها- شخصية ِكُيونا الشاّبة، علاًم أّن القّصة مستوحاة من 

تجارب وحكايات تعرف بعضها وتعيش بعضها اآلخر، لكونها متحّدرة من أصول أوروبية مختلفة، 

ولكّل فرٍد من عائلتها امتحاٌن إزاء الحياة واملوت والهجرات والخوف والنضال والعيش.

"إّنها ملحمة مؤّثرة عن أطفاٍل مهاجرين، كأّنهم يخرجون من لوحة لشاغال"، كام يف تعليٍق نقدي 

19 يونيو/ حزيران 2021(  الـ45 )14 -  فرنيس عن "العبور"، املعروض دولًيا للمرّة األوىل يف الدورة 

ومعنى  املعاناة،  ذروة  األمل يف  قّوة  تعكس  ملحمة  أنييس".  يف  التحريك  ألفالم  الدويل  لـ"املهرجان 

املثابرة يف امتحان القدر.

نديم جرجورة

فرار
يوناس بوهر راسموسن

Jonas Poher Rasmussen

المنتج
مونيكا هالستروم، سيني بيورج 
سورنسين، جان فرانسوا لو كور، 

ماتيو كورتوا، شارلوت موست، 
ماريا إيكرهوفد

شركة اإلنتاج
فينال كات فور ريل، فيفمنت 

لوندي!، موست فيلم، مير فيلم

السيناريو
يوناس بوهر راسموسين، أمين

المونتاج
يانوس بيلسكوف جينسين

الموسيقى 
أونو هليمرسون

الصوت
إدوارد بيورنر، تورمود رينجرز

FLEE

عن  "يشء  التلفزيوين  للوثائقي  بصناعته   2006 عام  مسريته  بدأ  دمناريك-فرنيس  مخرج 
تخرج يف مدرسة  العامل.  أنحاء  اإلذاعية يف جميع  الوثائقيات  بسلسلة من  وأتبعه  هالفدن" 
الفيلم الدمناركية سوبر16 عام 2010. فيلمه األول "بحًثا عن بيل" خليط من الوثائقي والروايئ، 
فاز بجائزة نورديك دوكس يف مهرجان كوبنهاجن دوكس لألفالم الوثائقية. يف نوفمرب 2015 
لألفالم  تسالونييك  مهرجان  يف  الفيربييس  بجائزة  فاز  الذي  فعله"  ما  "هذا  وثائقيه  عرض 
عن  للحيك  املتحركة  الرسوم  يستخدم  وثائقي  "فرار"  األحدث  فيلمه   .2016 عام  الوثائقية 

صديق مقرب، ُعرض للمرة األوىل عاملًيا يف مهرجان صندانس السيناميئ 2021.

رحلتان غرّيتا حياة األفغاين أمني: األوىل رحلة الفرار من بلده طفاًل إىل الدمنارك، والثانية البوح مبثليته 

الجنسية. طوال الرحلتني ظل يخفي، أرسارًا، ويف لحظة مصارحة سينامئية نادرة يبوح بها أمام صديقه 

الكشف عن  بها سينامئًيا رشيطة عدم  الترصف  له حرية  راسموسن، ويرتك  املخرج  وزميل دراسته 

هويته الحقيقة. يقبل باسمه املستعار "أمني" والصرب عىل أسئلة طاملا خاف من مواجهتها. سينامئًيا، 

ثقل قصته ومراراتها وتشعب دروبها ُتجيز تخفيًفا رسدًيا، التحريك رمبا هو الشكل التعبريي األنسب 

لها. يعتني صانع الوثائقي بجمع تفاصيلها وإعادة صوغها برصًيا. بذلك االشتغال السيناميئ، ُيسهل 

عىل صديقه امليض يف درب الخالص من أثقال ماٍض وحارض مرتبك، كان ال بد له االنفكاك منه. يف 

"الفرار"، توثيق بارع ملحن بلد وأفراد. حروب أفغانستان الدامئة، ورصاعاته السياسية هي من أَوصلت 

أمني إىل بلد جديد عاش فيه وحقق نجاًحا مهنًيا، لكنه ظل خائًفا من "كذبة" أُجرب عليها، يوم كان 

طفاًل هارًبا يف طريق مجهول. أمست كذبته تلك رًسا يقلق حارضه، ويهدد سعادته امُلرتجاة. مثليته 

يف املكان الجديد املنفتح مل تعد هاجًسا للخوف، ما ُيخيفه هو مواجهة العامل مبا أبقاه ساكًنا داخله، 

وجاءت السينام لُتحركه. مبا يبيح به "أمني" أمام كامريته يصنع منه راسموسن منجزًا وثائقًيا باهرًا، 

يعيد به لفن التحريك الكالسييك بعض حيوته. برسومات يد، وبعض تسجيالت فيلمية قدمية )فيديو( 

مير عىل مساحات كبرية من تاريخ أفغاين مزدحم بالويالت، تارًكا لراوي فصوله، حرية اختيار األسلوب 

والروح التي يرسده بها. روح "فرار" تأرس والرسومات ُتبهر واملنجز السيناميئ يأخذ معه املتفرج إىل 

عامل الهجرة ولحظات مواجهة املوت، ليتقاسم معه ذلك اإلحساس الثقيل بالخوف منه، ويدعوه إىل 

النظر بذات العني الخائفة، إىل اللحظة الحرجة التي تدفع العاجز إىل اختالق أي كذبة ميكن لها أن 

تنقذ حياته، مثل تلك التي أعانت الطفل "أمني" عىل النجاة.! 

قيس قاسم

الدنمارك، فرنسا، السويد، النرويج | 2021 | 90 د

الدنماركية، داري، اإلنجليزية، الفرنسية، 
الروسية، مترجم لإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Cinephil
philippa@Cinephil.com, Olivier@Cinephil.com
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استطاع املخرج هادي الباجوري، اخرتاق حاجز الخوف الذي يدفع جزًءا ال يستهان به من السينامئيني 

إىل النمطية، وتقديم أفكار سبق اختبارها عرشات املرات مبتعدة عن املناطق الشائكة رقابًيا.

من  للكثري  تعرضت  الكلمة  تلك  أن  رغم  "جريء"،  توصيف  يستحق  الذي  "قمر14"  فيلم  لنا  قدم 

االنتهاكات، إال أن الفيلم كام رأيته يستحق وعن جدارة أن ننعته بالجرأة. مجموعة من الحكايات 

املتشابكة الجزء األكرب منها خارج الصندوق )مسكوت عنها(، مثل أستاذة الجامعة التي تريد االرتباط 

مبعيد تكربه بنحو 20 عاًما، متحدية قرارات رئيس الجامعة وقبل ذلك املجتمع. وفتاة مسلمة تحب 

شاًبا مسيحًيا، وأب يرفض أن تتزوج ابنته من معد برامج ألن أمه ممثلة شاهدها من قبل يف األفالم 

يتعاطاها.  أنه فقط  املخدرات معلًنا  االتجار يف  الهواء من  النوم، وشاب يربئ ساحته عىل  بقميص 

السيناريو كتبه محمود حجازي يف أول تجربة روائية له، يفضح اإلعالم الذي يجري وراء "الرتيند" الذي 

يزج بأنفه يف حياة الناس، ممتلًكا معايري أخالقية صارمة متارس سطوة عىل املجتمع.

"السوشيال ميديا" صارت جزًءا حميمًيا  أن  يؤكد  اللغة،  الحداثة والطزاجة يف  به قدر من  الرشيط 

ومؤثرًا يف املنظومة برمتها.

القصص تتالقي وتتفاعل من خالل مقدم برنامج إذاعي، وتبدو ظاهريا وكأنها يف دوائر منفصلة رغم 

أنها يف النهاية تلتقي يف نقطة واحدة وبحالة مزاجية واحدة.

ليلة "قمر 14" هي تلك الليلة التي يكتمل فيها القمر، فهو قبلها يبحث عن االكتامل وبعدها يبدأ 

رحلة التاليش، القمر يؤثر عىل حياة الناس، مثلام ترسم االعتبارات االجتامعية واالقتصادية واألخالقية 

مالمحنا.

طارق الشناوي

قمر 14

المنتج
كريم السبكي، أحمد السبكي

شركة اإلنتاج
السبكي لإلنتاج السينمائي 

والتوزيع )أحمد السبكي(

السيناريو
محمود زهران

التصوير
أحمد بشاري

المونتاج
أحمد حافظ

الموسيقى 
فهد

الصوت
أحمد جابر

تمثيل
خالد النبوي، شيرين رضا، غادة 
عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد 

حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين 
رئيس، أحمد مالك، خالد أنور، مي 

الغيطي

مصر | 2021 | 84 د

العربية، مترجم لإلنجليزية

هادي الباجوري
Hadi El Bagoury

بدأ مسريته منتًجا منفًذا قبل أن ينتقل إىل إخراج اإلعالنات والكليبات املوسيقية يف أواخر 
التسعينيات. أثناء عمله مخرًجا تجارًيا، عمل مع العديد من الوكاالت اإلعالنية وأخرج العديد 
بروديورسز بشكل  زا  ليؤسس رشكة  أهله  الذي  األمر  األوسط،  الرشق  األفالم يف منطقة  من 
مشارك عام 2001. تظهر كل تلك الخربات التي اكتسبها يف أعامله املختلفة ومنها مسلسل 
"عرض خاص" وفيلم "وردة" الذي اعتمد عىل أرشيف تم العثور عليه، و"واحد صحيح" الذي 
افتتح مهرجان ديب السيناميئ عام 2011، وفاز عنه الباجوري بجائزة أفضل عمل أول من املركز 
القومي للسينام. تتضمن أعامله األحدث "هيبتا" و"الضيف" ومرسحية "كوكو شانيل" التي 

تلعب شرييهان دور البطولة بها. 

FULL MOON
كل شيء سار على ما يرام

فرانسوا أوزون
François Ozon

المنتج
إيريك ألتمايير، نيكوال ألتمايير

شركة اإلنتاج
ماندارين برودكشن

السيناريو
فرانسوا أوزون

التصوير
هشام علوي

المونتاج
لور جارديت

الصوت
دومينيك آيرو، جوليان رويج، جون 
بول يورييه، تشارل ميشو، يوهان 

ناليه

تمثيل
صوفي مارسو، أندريه دوسولييه، 

شارلوت رامبلينج، جيرالدين 
بايالس، جريجوري جاديبوا

فرنسا | 2021 | 113 د

الفرنسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

ولد يف باريس عام 1967، وتخرج يف جامعة السوربون، ودرس اإلخراج السيناميئ يف مدرسة 
فيميس للسينام بباريس. بعد عدة أفالم قصرية، صنع شهرته بفيلم الفارص العائيل "سيت 
كوم" )1998(. شارك يف مهرجان برلني السيناميئ عام 2000 بفيلمه "قطرات املاء عىل الحجارة 
املحرتقة"، ومرة أخرى عام 2002 بفيلم "8 نساء". حظيت أفالمه "تحت الرمال"، و"حامم 

السباحة"، وكالهام من بطولة شارلوت رامبلينج، بنجاح تجاري بارز.

EVERYTHING WENT FINE

شعور كامن بالرباجامتية يرسي عرب معالجة فرانسوا أوزون الرقيقة واملؤثرة بلطف، لكتاب إميانوييل 

برينهايم حول العالقة مع والدها املسن الذي ساعدته عىل املوت. رفًضا لالنزالق إىل العاطفية، يدفع 

الفيلم ألداء صادق ومذهل لصويف مارسو التي تلعب دور االبنة التي تساعد والدها عىل املوت بدافع 

الحب. حقيقة أن القصة تأيت أيًضا كنوع من اإلشادة من قبل فرانسوا أوزون برشيكته برينهايم )الفيلم 

مخصص لها( التي وافتها املنية مبرض الرسطان عام 2017، تعطي الفيلم مصداقية إضافية.

دماغية.  بسكتة  دوسولييه(  )أندريه  أندريه  املسن  والدها  أُصيب  عندما  ُصدمت  إميانوييل  الكاتبة 

الرأي الطبي يقول بأنه لن يتعاىف أبًدا بشكل صحيح، وأنه من املقرر أن يقيض فرتة طويلة يف املشفى. 

أنه يريد  أندريه يأخذ إميانوييل جانًبا ليخربها  تزوره هي وأختها باسكال )جريالدين بايالس(، لكن 

مساعدتها يف إنهاء حياته. تفرتض أنه سيغري رأيه، لكنه يرص عىل قراره الذي اتخذه ولن يرتاجع عنه.

ُيرَبز أوزون القصة الخلفية من خالل ذكريات املايض التي نظمت بشكل جيد، والتي تقدم نظرة ثاقبة 

عىل عالقة إميانوييل بوالدها ووالدتها كلود )تلعب دورها شارلوت رامبلينج(. تعاين كلود من مرض 

باركنسون وهي بخيلة للغاية يف طريقة حبها لزوجها، رمبا ألن أندريه مثيل الجنس ويبدو أن سلوكه 

غالًبا ما يؤذي عائلته. تعكف إميانوييل عىل البحث يف الجانب القانوين للقتل الرحيم، وتوفر رحلتهام 

املظلمة مًعا، مساحة للبصرية والدراما اللطيفة، رغم قوة تأثري القرار عىل كل من حوله.

املمثل دوسولييه غاضب بشكل مناسب وُمَصَمم من أجل الدور، يف حني أن أداء مارسو لشخصية 

إميانوييل ينضح بالصرب الرصني والجهد املبذول للتعامل مع والدها العدواين. عندما يبدأ أي شخص 

حوله يف التعامل بشكل عاطفي مع املوقف، يواجهه بعبارة: "ال لبكاء األطفال"، ما يعكس إىل حد 

فيلاًم  يريد  أنه  يعني  العاطفة واملشاعر، وهذا  بعيًدا عن  فيلمه  الحفاظ عىل  أوزون يف  كبري رغبة 

متوازًنا ومؤثرًا بلطف.

مارك أدامز

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Karim ElSobkey

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Playtime
info@playtime.group

عرض عالمي أول
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إخراجإخراج

االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

كوبيليا
جيف تيودور، ستيفن دي بيول، بن تيسور
Jeff Tudor, Steven de Beul, Ben Tesseur

المنتج
برونو فيليكس، فيمكي فولتينج، 

أدريان ليرون، يانيكه فان دي 
كيركوف، رومي رولف

شركة اإلنتاج
صبمارين، 3 مينتس ويست، 

لونانمي، موشن ووركس

السيناريو
جيف تيودور، ستيفن دي بيول، 

بن تيسور

التصوير
تريستان أوليفر

المونتاج
ميشيل ريشفاين

الموسيقى 
ماوريتزيو ماالجيني

الصوت
ألكساندروس توباليس

تمثيل
ميكايال ديبرنس، دانيال كامارجو، 

فيتو مازيو، دارسي بوسيل، إيريك 
موخمدوف

هولندا، ألمانيا، بلجيكا | 2021 | 82 د

بال حوار
اشتغال سيناميئ حدايث شديد الطموح، مستوحى من عرض خاص للباليه الوطني الهولندي، شهدته 

أمسرتدام يف العام 2016، واملستعري بدوره أحداث الباليه الكوميدية األصلية التي ظهرت للمرة األوىل 

بباريس يف عام 1870. هذا رشيط مغٍو إىل حد بعيد، بألوانه وتدرجاتها وترميزاتها، وميله الشديد إىل 

البرصية، وكرس الحدود بني ممثلني حقيقيني يؤدون وصالت راقصة، ولوحات  التغريب واملشاكسة 

من سحر  عامل  إنه  األمريكيتني.  وبيكسار  ديزين  والت  طريقة  فاقع عىل  بشكل  مرسومة  وديكورات 

سيناميئ هجني وثاليث األبعاد، ُيذّكر برشيط "املحب فينسنت" )ُعرض يف الدورة األوىل ملهرجان الجونة، 

2017(، يصوغ ترتيبات معقدة وغامرة من عنارص مرئية، تشع بوهج نادر لقصة حب جارف تجمع 

بني الشابني سوان وفرانز من دون أن يتبادال كلمة واحدة، فاملوسيقى األوبرالية والرقصات املصممة 

بطريقة درامية، التي تضع كل مجموعة ضمن جغرافية ومعامر خاصني ومتناقضني، تتكفالن بإشاعة 

الفضول حول مستقبل بلدة ريفية متطامنة، يقتحمها جراح تجميل مهووس يف تحقيق خطة رشيرة، 

بقوة  ومتتاز  وتفرح،  تعشق  أن  تستطيع  دمية،  "كوبيليا".  ُيدعى  مثايل  روبوت  "خلق"  إىل  تسعى 

ونرجسية وفطنة. املشكلة أن الدكتور كوبيليوس يجب أن "يصطاد" أرواحاً حقيقية، يك ينتزع منها 

إنسانيتها. يبني هذا الشيطان معماًل خيالًيا، ويستهدف رموزها: الخباز)كتورية عن الشكيمة(، الحالق 

)التشّوف(، بائع املثلجات )حب الحياة(، السيدة العمدة )الذكاء والحيلة(، أما الشاب فرانز الشبيه 

بروميو، فهو رمز الحب الصايف الذي عليه أن يجتاز امتحان الوالء مع الحبيبة سوان/ جولييت، قبل 

أن تنقذه من محاولة رسقة قلبه لبث الروح بـ"كوبيليا". األول ذو سحنة بيضاء، فيام الثانية سمراء 

مجموعة  الرش،  ضد  املشرتك  رصاعهام  حكاية  إىل  إضافة  العرقّي،  التنوع  هذا  عرب  ل  لتتشكَّ الطّلة، 

التوعية حول الجندرية والعنرصية واملجتمع األورويب الخليط  من املغازي األخالقية املشبعة بروح 

والتكافل االجتامعي واالنتصار إىل الجامعية. 

زياد الخزاعي

الرقص  عروض  واقتباس  بالتقاط  اشتهر  جوائز،  عىل  حائز  ومنتج  مخرج  تيودور  جيف 
واملوسيقى واملرسح الرائعة للسينام. أخرج العديد من العروض الطويلة متعددة الكامريات 
)Multi-Camera( للتلفزيون والسينام. حصل عىل العديد من الجوائز مبا يف ذلك جائزة روز 

وجائزة  سكرين،  دانس  وجائزة  للتلفزيون،  الدويل  براج  جولدن  ومهرجان  الفنون،  يف  دور 
مهرجان سان فرانسيسكو لألفالم الراقصة.

ستيفن دي بيول وبن تيسور فنانان ومحركان ومنتجان بلجيكيان ومؤسسا ستوديو التحريك 
"بيست أنيميشن"، ويعرفا بأدوارهام يف العديد من األفالم واملسلسالت واإلعالنات املعروفة.

COPPELIA
ماما، أنا بالمنزل

فالديمير بيتوكوف
Vladimir Bitokov

المنتج
ألكسندر رودنيانسكي، سيرجي 

ملكوموف

شركة اإلنتاج
نانستوب برودكشن، أيه آر كونتنت

السيناريو
ماريا إيزيوموفا

التصوير
كسينيا سيريدا

المونتاج
آنا ماس

الموسيقى 
ديمتري إيفجرافوف

الصوت
روستيسالف عليموف

تمثيل
كسينيا رابوبورت، يوري بوريسوف، 

إيكاترينا شوماكوفا، ألكسندر 
جورتشيلين، ناتاليا بافلينكوفا

روسيا | 2021 | 104 د

الروسية، مترجم للعربية واإلنجليزية

ولد يف نالتشيك، روسيا، عام 1985. تخرج من ورشة ألكسندر سوكوروف لإلخراج يف جامعة 
والية كاباردينو-بلقاريان. أخرج فيلمه األول "األنهار العميقة" عام 2018. "ماما، أنا باملنزل" 

هو فيلمه الطويل الثاين.

MAMA, I'M HOME

تدور أحداث الفيلم الثاين واآلرس لفالدميري بيتوكوف يف كاباردينو - بالكاريا، روسيا، وهو عامل يكرب فيه 

األطفال ليصبحوا إما عاطلني عن العمل أو مرتزقة، ويجب عليهم حمل السالح للقتال من أجل مقاول 

عسكري رويس خاص. تونيا، سائقة حافلة يف قرية عىل مشارف نالتشيك، تنتظر مع ابنتها بفارغ الصرب 

عودة ابنها الوحيد الذي يقاتل مع هذا الجيش، يف سوريا.

لكن عندما يقال لتونيا أن ابنها قد ُقِتَل يف الحرب، ترفض تصديق ذلك، وترشع يف معركة خاصة بها 

ضد املقاول العسكري والسلطات وحتى ضد املنطق العام.

إذا كنا نعتقد أن السينام توفر جرًسا ثقافًيا للبرشية، فإن آخر ما قام به بيتوكوف هو حلقة وصل 

التي كثريًا ما نسمعها. وعىل حد تعبري املخرج  الرئيسية  الظاهرة، يف عناوين األخبار  الوجوه  لفهم 

نفسه: "تونيا هي املرأة التي تسكن املنزل املجاور لك، بغض النظر يف أي بقعة تعيش أنت من العامل"، 

وهذا هو املوضوع الجوهري يف فيلمه. إن شعور تونيا بالندم، باعتبارها هي التي أقنعت ابنها بحمل 

السالح، فضاًل عن السريك اإلعالمي الذي يحيط بها، هي روايات شائعة جًدا بالنسبة لنا هذه األيام، 

وهذا يزيد من أهمية مشاهدة منجز بيتوكوف.

فيلم "ماما، أنا باملنزل" هو نوع من أفالم اإلثارة يحىك بصيغة كافكاوية، لكنه أيًضا قصيدة عن النساء 

الرائع لكسينيا رابوبورت،  الفيلم من األداء  التي تهددهن. يستفيد  الباسالت يف كل مكان، والقوى 

التي تلعب دور تونيا، ويوري بوريسوف )من فيلم "مقصورة رقم 6" الذي ُعرَِض ألول مرة يف وقت 

سابق من هذا العام يف مهرجان كان( الذي يلعب دور الغريب الغامض الذي يظهر عىل بابها مدعًيا 

أنه ابنها املفقود منذ زمن طويل. 

إي نينا روث

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Urban Distribution International
sales@urbangroup.biz / irene@urbangroup.biz

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu
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االختيار الرسمي )خارج المسابقة(االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

االنجراف بعيًدا
زافييه بوفوا

Xavier Beauvois

المنتج
سيلفي بياال، بنوا كينون، أردافان 

صفاي

شركة اإلنتاج
ليه فيلم دو ورسو، باثي، أورانج 

ستوديو، فرنسا 3 سينما، سكوب 
بكتشرز

السيناريو
زافييه بوفوا، فريدريك مورو، 

ماري جولي ماي

التصوير
جوليان ييرش

المونتاج
ماري جولي ماي، جولي دوكلو

الصوت
جون بيير دوريه، لويك بريان، إريك 

بونار

تمثيل
جيريمي رينيه، ماري جولي ماي، 

فيكتور بلموندو، إيريس بري، 
جوفري سيري

فرنسا | 2021 | 115 د

الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

مخرج وممثل وكاتب سيناريو، ولد يف أوشيل، فرنسا عام 1967. بعد أن عمل مساعًدا لإلخراج 
أفالمه  الخاصة.  الطويلة  الروائية  أفالمه  إنتاج  بدأ يف  أوليفريا،  ومانيل دي  تيشينيه  ألندريه 
"الشامل"، و"ال تنىس أنك ستموت"، وفيلم الجرمية "املالزم الشاب"، رشحت وفازت بالعديد 
من الجوائز. حقق فيلمه "عن اآللهة والرجال" مع المربت ويلسون ومايكل لونسدال، نجاحا 
متساويا مع النقاد والجمهور، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكربى يف مهرجان كان السيناميئ 

2010، وجائزة سيزار ألفضل فيلم عام 2011.

DRIFT AWAY

أن  إال  الغامضة،  الجرائم  والحركة وحل  باإلثارة  السينام  الرشطة عىل شاشة  ترتبط شخصية ضابط 

"بوليس"  مثل  أفالم  مجموعة  عرب  الحايل،  القرن  خالل  مغايرًا  اتجاًها  أخذت  قد  الفرنسية  السينام 

املامرسات  ملل  فيها  يرتبط  يومية  كوظيفة  الفعلية  الرشطي  عمل  حقيقة  مع  تتعامل  و"البؤساء"، 

املتكررة باالضطرار للتعامل مع أسوأ ما يف البرش.

إىل هذا االتجاه ينتمي فيلم املخرج زافييه بوفوا، والذي يتابع يوميات لوران، ضابط رشطة يف مدينة 

شاملية صغرية عىل ساحل نورماندي، متوسط العمر يعيش مع رفيقته وابنته حياة أرسية مستقرة 

منذ سنوات إال إنه مل يقرر تحويلها زواًجا رسمًيا إال مؤخرًا. لوران رشطي جاد يحاول أن يصنع فارًقا 

يف حياة سكان بلدته الهادئة، التي ال تشهد أكرث من املشكالت الصغرية التي ميكن توقعها يف مكان 

يعرف كل سكانه بعضهم البعض بشكل شخيص.

تسقط  املدينة،  شاطئ  عىل  االحتفالية  زفافهام  صور  شابان  زوجان  يلتقط  وبينام  الفيلم  بداية  يف 

زمالئه  من  ويتأكد  بجدية  الوضع  مع  لوران  يتعامل  اللحظة.  تفسد  جثة  مفاجئ  بشكل  وراءهم 

أنه مجرد انتحار بال شبهة جنائية، لكن بالنسبة للزوجني ال يشكل سبب الوفاة فارًقا، فليلة العمر 

تحولت كابوًسا وانقىض األمر. هذا الشعور بالفأل السيئ املرتبط بقرار الزواج يسيطر عىل حياة لوران 

الشخصية واملهنية، خالًقا حالة من التوتر الخافت نشعر بها رغم رتابة الوقائع.

وعندما يضطر لوران للتدخل من أجل حل أزمة تنشب بني جار يعمل مزارًعا والسلطات الصحية 

الحكومية، تبدأ كرة الثلج يف التدحرج لتأخذ حياة الرشطي املحيل وأرسته مسارًا مل يكن أحد يتصوره. 

مسار يدفع لوران للتعامل مع وضعه الجديد عرب قرار يستحيل توقعه من البداية، حتى لو قلنا إن 

عنوان الفيلم يحمل إشارة مبارشة له!

أحمد شوقي

نيترام
جاستن كورزيل
Justin Kurzel

المنتج
ِنك باتزياس، فيرجينيا ويتويل، 

جاستن كورزيل، شون جرانت

شركة اإلنتاج
جود ثينج برودكشنز

السيناريو
شون جرانت

التصوير
جيرمان مكميكنج

المونتاج
نيك فنتون

الموسيقى 
جيد كورزيل

الصوت
ستيف سينجل

تمثيل
كاليب الندري جونز، جودي 

ديفيس، أنطوني الباجليا، فيبي 
تايلور

NITRAM

مخرج وكاتب سيناريو أسرتايل. عرض فيلمه الروايئ الطويل األول "مدينة الثلج" يف مهرجان 
 15 من  أكرث  يف  الفيلم  ُعرض  واستمر  الجمهور،  بجائزة  وفاز   ،2011 عام  السيناميئ  أدياليد 
مهرجاًنا دولًيا منها مهرجان تورنتو 2011، وأسبوع النقاد مبهرجان كان 2012، حيث حصل عىل 
تنويه خاص من رئيس املهرجان. عام 2014، أخرج كورزيل اقتباًسا مميزًا ملرسحية "ماكبث"، 
وشارك يف املسابقة الرسمية ملهرجان كان السيناميئ 2015. شهد فيلمه "تاريخ عصابة كييل 
الحقيقي" عام 2019، واملقتبس عن رواية بيرت كاري، عرضه العاملي األول ضمن عروض الجاال 

ملهرجان تورونتو السيناميئ.

يف ظهرية الثامن والعرشين من أبريل 1996، وبعد أن تناول وجبة خفيفة يف كافترييا موقع بورت 

آرثر األثري يف أسرتاليا، أخرج شاب بندقية نصف آلية من حقيبته الرياضية، وتجول يف أرجاء املنطقة 

السياحية مطلًقا النريان عىل الزوار، لينتهي الحدث الكاريث مبقتل 35 شخًصا وإصابة 23 آخرين.

هل مُيكن تقديم حكاية بهذه املأساوية عىل الشاشة، وكيف ينجو املخرج الخبري جاسنت كورزيل من 

فخ التامهي املبالغ فيه مع شخص كمنفذ الجرمية يف فيلم يتابع الشخصية طيلة زمن أحداثه؟. يف 

األسلوب الذي انتهجه كورزيل يف التعامل مع موضوعه يكمن نصف قوة الفيلم، بينام يكمن النصف 

اآلخر يف األداء املذهل للنجم كاليب الندري جونز الذي نال عنه جائزة أحسن ممثل من مهرجان كان.

املدرسة  له يف  اعتاد زمالء  الذي  "نيرتام"  للقب  باإلشارة  بطله، مكتفًيا  اسم  يذكر  أال  يتعمد  الفيلم 

مناداته به من باب السخرية )فهو مقلوب حروف اسمه األصيل مارتن(، يف إشارة لكوننا نتحدث عن 

شخص هو نقيض البطل كلًيا، مع رغبة يف االبتعاد عن متجيد اسم القاتل بأي صورة.

من لقطات البداية األرشيفية التي نرى فيها القاتل الحقيقي طفاًل يف نهاية السبعينيات يرد بتلقائية 

ملفوظ  شاب  مع  التعامل  محاوالت  من  املنهكني  بوالديه  بعالقته  مرورًا  حياته،  لسريورة  ميهد  رًدا 

اجتامعًيا، افتقاره ملهارات التواصل األولية وعنفه الواضح جعاله حماًل عىل كل من حوله.

قد تشعر ببعض الشفقة تجاه الشاب العاجز عن فعل أي يشء صحيح، لكن الفيلم يقدم دراسة حالة 

منضبطة النربة، تؤرش أصابع االتهام نحو تجاهل العالج النفيس لشخص كنيرتام، وبالطبع قوانني بيع 

السالح يف أسرتاليا، والتي رغم تعديلها فور وقوع الحادث، إال أن لوحات الختام تشري إىل أن املواطنني 

األسرتاليني ميلكون اآلن أسلحة أكرث مام كانوا ميتلكونه يوم املذبحة!

أحمد شوقي

أستراليا | 2021 | 110 د

اإلنجليزية، مترجم لإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

 Pathe International Festival Rep: The Festival
Agency

fg@thefestivalagency.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv
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جائزة سينما 
من أجل 

اإلنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى بالقضايا اإلنسانية )نجمة الجونة، شهادة و20000 دوالر 
أمريكي(. األفالم الطويلة ذات الطابع اإلنساني في جميع أقسام المهرجان ُمرشحة لنيل هذه الجائزة. 

وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على 
هذه الجائزة:

وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام 
المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:

أوستروف – جزيرة مفقودة
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

االنجراف بعيًدا
االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

حياة إيفانا
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

سبايا
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

السجناء الزرق
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

ضوء طبيعي
االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

عالم آخر
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

العبور
االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

فرار
االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

كباتن الزعتري
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

ماما، أنا بالمنزل
االختيار الرسمي )خارج المسابقة(

هروب الرقيب فولكونوجوف
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

هذا العام يقدم مهرجان الجونة السينمائي جائزة نجمة الجونة الخضراء لألفالم المعنية بالبيئة. ستختار 
أو  البيئة  بقضايا  الوعي  ترفع  أو  تعرف  التي  األقسام  المشاركة في جميع  األفالم  التحكيم من  لجنة 
علومها أو الحياة البرية إضافة إلى األفالم المعنية باالستدامة البيئية وأهميتها. سيحصل الفيلم الفائز 
على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آالف دوالر أمريكي، وستقدم تلك الجائزة 

بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.

أكبر منا 
االختيار الرسمي )خارج المسابقة( 

حيوان 
االختيار الرسمي )خارج المسابقة( 

شياطين خفية 
االختيار الرسمي )خارج المسابقة( 

صمت األمواج 
مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة

كوستا برافا 
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

نجمة الجونة 
الخضراء

وهذه قائمة باألفالم المشاركة في المسابقات واألقسام 
المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة:
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البرنامج الخاص

ثالثية األلوان: أزرق
كريستوف كيشلوفسكي
فرنسا، بولندا، سويسرا 

ثالثية األلوان: أبيض
كريستوف كيشلوفسكي

فرنسا، بولندا، سويسرا

ثالثية األلوان: أحمر
كريستوف كيشلوفسكي

فرنسا، بولندا، سويسرا

الحياة المزدوجة لفيرونيك
كريستوف كيشلوفسكي

فرنسا، بولندا، النرويج

كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين
كريستوف فيشبيسكي

الدنمارك 

فيلم قصير عن القتل
كريستوف كيشلوفسكي

بولندا، ألمانيا
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إخراجإخراج

البرنامج الخاصالبرنامج الخاص

ثالثية األلوان: أبيض
كريستوف كيشلوفسكي

Krzysztof Kieślowski

المنتج
مارين كارميتز

شركة اإلنتاج
إم كادو برودكشنز، فرانس 3 

سينما، كاب برودكشنز

السيناريو
كريستوف كيشلوفسكي، 

كريستوف بيشيفيتش

التصوير
إدفارد كوشينسكي

المونتاج
أورسوال ليشاك

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

تمثيل
زبيجنيف زاماجوسكي، جولي 

ديلبي، يانوش جايوس

THREE COLORS: WHITE

ولد عام 1941 يف بولندا، وبدأ مسريته مخرًجا لألفالم الوثائقية. حصل أول مرة عىل اهتامم 
"كامريا بوف". عام  الطويل  الروايئ  1979، بعد صدور فيلمه  الدويل عام  السيناميئ  املجتمع 
1988، بدأ كيشلوفسيك العمل عىل سلسلة أفالم تلفزيونية مكونة من عرشة أجزاء وحملت 

عنوان: "الوصايا العرش" التي تم إنجازها بالتعاون مع مجموعة من املستأجرين يف مرشوع 
سكني يف وارسو، ويتناول يف كل جزء من السلسلة واحدة من الوصايا. يف وقت الحق، َحوَل 
عن  قصري  "فيلم  طويلة:  روائية  أفالم  إىل  نقدية  بإشادة  حظيت  التي  السلسلة  من  جزئني 
الحب" و"فيلم قصري عن القتل"، ولفتت تلك األعامل انتباه املشهد السيناميئ العاملي، والذي 
سيتصدره يف وقت الحق مع طرحه "الحياة املزدوجة لفريونيك"، فيام تظل ثالثية األلوان من 

بني أكرث أعامله شهرًة واستحساًنا من قبل النقاد. 

كان أكرث ما يغيظ كريستوف كيشلوفسيك يف سنواته األخرية ما اعتربه "إجحاف النقاد" يف حق فيلمه 

"أبيض" الذي كان ثاين أفالم ثالثية "ثالثة ألوان" املبنية عىل ألوان العلم الفرنيس وانطالقا من فكرة 

"حرية، مساواة، إخاء" ولكن بشكل غري واضح متاًما.

الثالثية بأحداثه "السطحية" ومواقفه "غري املنطقية".  النقاد اعتربوا "أبيض" أضعف أفالم  املهم أن 

البحث  بد من  "أبعاًدا خفية" ال  الفيلم  رأوا يف  نقاد  يتبعه يف ذلك  فيلمه  املخرج عن  دافع  يومها 

عنها قبل الحكم عليه. ولنئ كانت أحداث "أزرق" و"أحمر" تدور يف فرنسا ومع شخصيات وممثلني 

فرنسيني، فإن "أبيض" وإن كان يدور يف معظمه يف فرنسا فإن ممثليه كانوا بولنديني باستثناء "املرأة" 

التي قامت بدورها جويل ديلبي: دور زوجة فرنسية لشاب بولندي يتبعها إىل باريس لكنها هناك 

رسعان ما تتخىل عنه إلصابته بعجز جنيس غري متوقع. وانطالًقا من تركها له يبدأ الزوج وقد وجد 

نفسه مفلًسا وال يعرف أحًدا ومن دون مأوى وعمل، يف البحث عن أية وسيلة متكنه من العيش ورمبا 

أيًضا من استعادة زوجته. وهو يصل يف هذا، وبعد سلسلة مغامرات متعبة بل مضحكة أحياًنا، إىل 

حد ادعاء املوت يف حضورها لعلها تشفق عليه، فإذا بالرشطة تقبض عليها بتهمة قتل زوجها. وهنا 

فقط إذ يتمكن هو من "محارصتها" خلف القضبان يصبح يف مقدوره أخريا أن يستعيدها إمنا كحبيبة 

ال كزوجة، ومن دون أن ميّكنه هذا من تحريرها من سجنها.

واضح أن تلخيص حكاية الفيلم عىل هذا النحو لن يساعد يف إعادة االعتبار له. كام أن مشاهدته 

خارج نطاق انتامئه اىل "الثالثية" سُيبقي متفرجه عىل ظمئه وحريته. ومن هنا رمبا تبدو مشاهدته مع 

هذا الفارق الزمني ويف إطار عروض تشمل "أزرق" و"أحمر" نوعا من اإلنصاف لكيشلوفسيك… رمبا! 

إبراهيم العريس

فرنسا، بولندا، سويسرا | 1994 | 91 د

الفرنسية، البولندية، مترجم لإلنجليزية

ثالثية األلوان: أزرق
كريستوف كيشلوفسكي

Krzysztof Kieślowski

المنتج
مارين كارميتز

شركة اإلنتاج
إم كادو برودكشنز، فرانس 3 

سينما، كاب برودكشنز

السيناريو
كريستوف كيشلوفسكي، 

كريستوف بيشيفيتش

التصوير
سوافومير إيجاك

المونتاج
جاك فيتا

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

تمثيل
جوليت بينوش، بينوا ريجان، إيلين 

فنسان، فلورانس بيرنيل، إيمانويل 
ريفا

THREE COLORS: BLUE

ولد عام 1941 يف بولندا، وبدأ مسريته مخرًجا لألفالم الوثائقية. حصل أول مرة عىل اهتامم 
"كامريا بوف". عام  الطويل  الروايئ  1979، بعد صدور فيلمه  الدويل عام  السيناميئ  املجتمع 
1988، بدأ كيشلوفسيك العمل عىل سلسلة أفالم تلفزيونية مكونة من عرشة أجزاء وحملت 

عنوان: "الوصايا العرش" التي تم إنجازها بالتعاون مع مجموعة من املستأجرين يف مرشوع 
سكني يف وارسو، ويتناول يف كل جزء من السلسلة واحدة من الوصايا. يف وقت الحق، َحوَل 
عن  قصري  "فيلم  طويلة:  روائية  أفالم  إىل  نقدية  بإشادة  حظيت  التي  السلسلة  من  جزئني 
الحب" و"فيلم قصري عن القتل"، ولفتت تلك األعامل انتباه املشهد السيناميئ العاملي، والذي 
سيتصدره يف وقت الحق مع طرحه "الحياة املزدوجة لفريونيك"، فيام تظل ثالثية األلوان من 

بني أكرث أعامله شهرًة واستحساًنا من قبل النقاد. 

تحفة سينامئية  كيشلوفسيك  كريستوف  ثالثية  يعترب  عندما  إيبريت  األمرييك روجر  الناقد  يخطئ  ال 

خالصة. هي فعاًل كذلك، وهذا رأي مطابق آلراء الكثري من النّقاد الذين شاهدوها ويحملونها عىل 

راحاتهم منذ سنوات. بهذا الفيلم، بلغ الكامل، املخرج البولندي الكبري، نًصا وتصويرًا ومتثياًل وإخراًجا. 

"أزرق" هو فصل من ثالثية األلوان التي أمّتها ووضع فيها رؤيته امليتافيزيقية للوجود، وهو وجود 

الثالثة  من  فيلم  كّل  أن  بحيث  الفرنيس  للعلم  الثالثة  األلوان  مع  متامهًيا  واألرسار،  الغموض  يلّفه 

يستمد فكرته من شعار الجمهورية الفرنسية: حرية، مساواة، إخاء. قيم سامية صّورها بالكثري من 

السخرية واللبس.

ينطلق "أزرق" من حكاية جويل )جوليت بينوش( التي فقدت زوجها وابنتها يف حادث سيارة، وهي 

بينها  ومن  املايض،  براثن  من  للفكاك  سعيها  بها.  أملّت  التي  املأساة  من  النهوض  تحاول  ذاك  مذ 

املوسيقى، سيصنع لها تحديات نفسية جديدة. "كيف نبني أنفسنا يف حال كهذه؟"، سؤال سيلّح عليه 

الفيلم يف كّل لحظة.

الفيلم ليس سوى توثيق برصي مدهش للثمن الذي ندفعه لبلوغ الحرية املنشودة. يطرح كيشلوفسيك 

سؤااًل فلسفًيا: إىل أي حد نحن أحرار فعاًل؟ وككّل معلم تنويري، نجده يحض عىل األسئلة التي ال 

أجوبة شافية لها. ال ميكن فصل خطاب الفيلم عن الجامليات التي تساهم يف جعله رائعة سينامئية: 

التشكيل البرصي الذي يويل اللون األزرق أهمية قصوى. هذا األزرق البارد الذي ينهش الروح نهًشا. 

مقابل هذه الجاملية الخالبة: املوسيقى، وهي ذات شأن كبري يف دراما الفيلم وتحريك األحاسيس. 

املوسيقى درٌس يف اإللحاح، تأيت برضباتها املتتالية إليقاظ الروح من أعامقها. مع ذلك، يرتك الفيلم 

مساحة للصمت لتتجىل خالله آالم جويل املصلوبة عىل خشبة الذاكرة. "أزرق" يرتّبع عىل عرش األفالم 

التي تروي األمل، وهو أمٌل نحاول عبًثا الهروب منه لكنه يف كّل مكان من حولنا. 

هوفيك حبشيان

فرنسا، بولندا، سويسرا | 1993 | 100 د

الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com
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إخراجإخراج

البرنامج الخاصالبرنامج الخاص

الحياة المزدوجة لفيرونيك
كريستوف كيشلوفسكي

Krzysztof Kieślowski

المنتج
ليوناردو دي ال فوينتي

شركة اإلنتاج
سيدرال برودكشنز، زيسبول 

فيلموفي "إكس"، نورشك فيلم، 
كانال بلوس

السيناريو
كريستوف كيشلوفسكي، 

كريستوف بيشيفيتش

التصوير
سوافومير إيجاك

المونتاج
جاك فيتا

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

تمثيل
إيرين جاكوب، فيليب فولتر، 

ساندرين دوما، أليكساندر بارديني

THE DOUBLE LIFE OF VÉRONIQUE

ولد عام 1941 يف بولندا، وبدأ مسريته مخرًجا لألفالم الوثائقية. حصل أول مرة عىل اهتامم 
"كامريا بوف". عام  الطويل  الروايئ  1979، بعد صدور فيلمه  الدويل عام  السيناميئ  املجتمع 
1988، بدأ كيشلوفسيك العمل عىل سلسلة أفالم تلفزيونية مكونة من عرشة أجزاء وحملت 

عنوان: "الوصايا العرش" التي تم إنجازها بالتعاون مع مجموعة من املستأجرين يف مرشوع 
سكني يف وارسو، ويتناول يف كل جزء من السلسلة واحدة من الوصايا. يف وقت الحق، َحوَل 
عن  قصري  "فيلم  طويلة:  روائية  أفالم  إىل  نقدية  بإشادة  حظيت  التي  السلسلة  من  جزئني 
الحب" و"فيلم قصري عن القتل"، ولفتت تلك األعامل انتباه املشهد السيناميئ العاملي، والذي 
سيتصدره يف وقت الحق مع طرحه "الحياة املزدوجة لفريونيك"، فيام تظل ثالثية األلوان من 

بني أكرث أعامله شهرًة واستحساًنا من قبل النقاد. 

حتى وإن كانت ثالثية األلوان "أزرق، أبيض، أحمر" هي العمل األكرث شهرة يف مسرية املخرج البولندي 

مستوى  عىل  طموًحا  األكرث  العمل  هو  لفريونيك"  املزدوجة  "الحياة  يظل  كيشلوفسيك،  كريستوف 

التجريب الرسدي من خالل الحيك ومن خالل الصورة بل ورمبا كان اللبنة األوىل يف تشكيل أسلوبه 

يف الثالثية التالية واملعتمدة عىل الهوية اللونية للفيلم، حتى أن العديد من النقاد اعتادوا أن يسموه 

"أخرض" ما قبل ثالثية األلوان بل وأكرث من ذلك تظهر فيه للمرة األوىل الشخصية املتخيلة للمؤلف 

برايزنراألعامل  زبيجنيف  األثري  له كيشلوفسيك ومؤلفه  الذي سينسب  بودمناير  فان دين  املوسيقي 

الكالسيكية املختلقة يف ثالثية األلوان. بال شك يظل هو الفيلم الذي تتضح فيه هوية كيشلوفسيك كراو 

سيناميئ إىل أقصاها. من خالل قصتني متوازيتني لفريونيك الفرنسية وفريونيكا البولندية، املتشابهتني 

تقريًبا يف كل يشء: عشق املوسيقى والغناء، واملالمح املتطابقة. يحيك كيشلوفسيك يف أسلوب رسدي 

خاص عن حياتني متامستني إىل أقىص الدرجات دون أن يجمعهام أي لقاء إال صورة عابرة تلتقطها 

فريونيك الفرنسية يف زيارة لبولندا وتظهر فيها عن بعد فريونيكا. ال تدرك كل من فريونيك/ فريونيكا 

أي يشء عن وجود األخرى إال أن حياتهام متصلتان كام لو كانت هناك صلة ما أثريية تجمع مصائرهم. 

الحياة شخص ما يشبهه يف كل يشء،  إذا كان لكل منا يف  الفيلم عام  يتساءل كيشلوفسيك يف  رمبا 

يشاركنا هواجسنا ومخاوفنا وأحالمنا وحتى آالمنا فكل منهام دون معرفة السبب تتأمل ألمل األخرى. ال 

ينشغل املخرج هنا بتفسري هذا الرابط الخفي الذي يربط شخصياته بقدر ما يغوص يف فلسفة هذا 

التامهي. ال ينشغل كيشلوفسيك يف الفيلم بخلق بناء رسدي تقليدي من ثالثة فصول بقدر ما ينشغل 

بصنع رسدية ال ميكن إكاملها إال من خالل األسلوب البرصي والسمعي للفيلم يف رصامة أسلوبية رمبا 

ندر يف السينام أن نراها إال يف أعامل هيتشكوك، وهوية موسيقية صنعت تفرًدا وجعلت التاريخ يذكر 

فان دين بودمناير كمؤلف موسيقي ال ينىس حتى وإن كان ال وجود له خارج إطار شاشة املخرج. 

أمير رمسيس

فرنسا، بولندا، النرويج | 1991 | 98 د

الفرنسية، البولندية، مترجم لإلنجليزية

ثالثية األلوان: أحمر
كريستوف كيشلوفسكي

Krzysztof Kieślowski

المنتج
مارين كارميتز

شركة اإلنتاج
إم كادو برودكشنز، فرانس 3 

سينما، كاب برودكشنز

السيناريو
كريستوف كيشلوفسكي، 

كريستوف بيشيفيتش

التصوير
بيوتر سوبوشنسكي

المونتاج
جاك فيتا

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

تمثيل
إيرين جاكوب، جان لوي ترينتينيان، 

فريدريك فيدير

THREE COLORS: RED

ولد عام 1941 يف بولندا، وبدأ مسريته مخرًجا لألفالم الوثائقية. حصل أول مرة عىل اهتامم 
"كامريا بوف". عام  الطويل  الروايئ  1979، بعد صدور فيلمه  الدويل عام  السيناميئ  املجتمع 
1988، بدأ كيشلوفسيك العمل عىل سلسلة أفالم تلفزيونية مكونة من عرشة أجزاء وحملت 

عنوان: "الوصايا العرش" التي تم إنجازها بالتعاون مع مجموعة من املستأجرين يف مرشوع 
سكني يف وارسو، ويتناول يف كل جزء من السلسلة واحدة من الوصايا. يف وقت الحق، َحوَل 
عن  قصري  "فيلم  طويلة:  روائية  أفالم  إىل  نقدية  بإشادة  حظيت  التي  السلسلة  من  جزئني 
الحب" و"فيلم قصري عن القتل"، ولفتت تلك األعامل انتباه املشهد السيناميئ العاملي، والذي 
سيتصدره يف وقت الحق مع طرحه "الحياة املزدوجة لفريونيك"، فيام تظل ثالثية األلوان من 

بني أكرث أعامله شهرًة واستحساًنا من قبل النقاد. 

اللون األحمر يف هذا الجزء الختامي من ثالثية كيشلوفسيك، الشهرية باستعارتها ألوان العلم الفرنيس 

غنائّية،  إنسانّية  وبفيوض  عربه،  الرشيط  حاول  واستفزازّي.  وجودّي  لغز  هو  جمهوريته،  ومبادىء 

تقيّص حدود خيبة أوروبا بشأن إخاء برشها وانهيار روابطهم وغياب إجامعهم عىل نكران الذات، 

الصفة األخالقية املجيدة التي تتميز بها شخصية عارضة األزياء والوجه اإلعالين الشابة فالنتني، قبل 

أن تقودها نحو عامل غري منصف وبال عزاء وغارق يف احتامالت مستحيلة. يبدأ الفيلم مبكاملة هاتفية، 

تصاحب الكامريا أسالكها تحت مياه البحر، وتصل إىل نقطة مسدودة يف لندن، فتصبح استعارة إىل 

قدر غامض، يربط بني الشابة وقاض متقاعد، هو صاحب كلبة صدمتها بسيارتها، وأنقذتها برحمة 

ت عىل هواتف جريانه، مبادرتها بعداء، لكننا ننغمر الحقا  وتفان. يقابل الرجل العنيد، الذي يتنصَّ

بحّسية مّلتبسة، تجعل منه شخًصا قيادًيا، ُيربر سؤالها الحرج: "َمْن أكون؟". هذا االستفهام الوجودي 

منثور يف الثالثية ومشاهدها ذات الضياء املتدفق )"أزرق" حول امرأة ُترتهن حريتها بالعدول عن 

ارتكاب الخيار الخطأ، ويف "أبيض" عن مساواة الذنوب وارتكاب معاصيها بني عاشقني أجنبيني(، بيد 

أنه يف "أحمر" يتّفجر بحكمة مغايرة، تجعل من براءة فالنتني واستقامتها ضد مساوئ الحياة، فعاًل 

الجامعّية.  لأللفة  لدوًدا  خصاًم  كونها  املظامل،  اقرتاف  ضد  مقدامة  أخالقّية  ودعوة  تحريضًيا  برشًيا 

يتوافر اللون األحمر يف كل مشهد، ألن مرجعيته التأملية تطغي عىل رمزيته املسيَّسة. يربط املشاهد 

تسرتد  املانش. حني  مياه  يف  الغرق  من  إنقاذها  مشهد  حتى  البطلة،  وخيبات  الفاقعة  صبغته  بني 

فالنتني حياتها، يلغي كيشلوفسيك اللون الطاغي عرب تفكيك ملصق إعالين ضخم يحمل صورتها أمام 

قبل  كيشلوفسيك  أنجزه  رشيط  آخر  "أحمر"  الشخصية.  بسكينتها  مرتهن  قدرها  أن  ذلك  الكامريا، 

اعتزاله ورحيله، يعلن عن خسارة "سينام املؤلف" إىل فيلسوف رؤيوي وبرصّي خالّق. 

زياد الخزاعي

فرنسا، بولندا، سويسرا | 1994 | 96 د

الفرنسية، مترجم لإلنجليزية

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com
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إخراجإخراج

البرنامج الخاصالبرنامج الخاص

فيلم قصير عن القتل
كريستوف كيشلوفسكي

Krzysztof Kieślowski

المنتج
ريتشارد خوتكوفسكي

شركة اإلنتاج
زيسبوي فيلموفي "تور"

السيناريو
كريستوف كيشلوفسكي، 

كريستوف بيشيفيتش

التصوير
فيسالف دورت، إدفارد 

كوشينسكي

المونتاج
إيفا سمال

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

تمثيل
ميروسالف باكا، كريستوف 

جلوبيتش، يان تسارش

A SHORT FILM ABOUT KILLING

ولد عام 1941 يف بولندا، وبدأ مسريته مخرًجا لألفالم الوثائقية. حصل أول مرة عىل اهتامم 
"كامريا بوف". عام  الطويل  الروايئ  1979، بعد صدور فيلمه  الدويل عام  السيناميئ  املجتمع 
1988، بدأ كيشلوفسيك العمل عىل سلسلة أفالم تلفزيونية مكونة من عرشة أجزاء وحملت 

عنوان: "الوصايا العرش" التي تم إنجازها بالتعاون مع مجموعة من املستأجرين يف مرشوع 
سكني يف وارسو، ويتناول يف كل جزء من السلسلة واحدة من الوصايا. يف وقت الحق، َحوَل 
عن  قصري  "فيلم  طويلة:  روائية  أفالم  إىل  نقدية  بإشادة  حظيت  التي  السلسلة  من  جزئني 
الحب" و"فيلم قصري عن القتل"، ولفتت تلك األعامل انتباه املشهد السيناميئ العاملي، والذي 
سيتصدره يف وقت الحق مع طرحه "الحياة املزدوجة لفريونيك"، فيام تظل "ثالثية األلوان" 

من بني أكرث أعامله شهرًة واستحساًنا من قبل النقاد. 

مستوحًيا إياها من "الوصايا العرش"، أنجز البولندي كريستوف كيشلوفسيك 10 أفالٍم تلفزيونية، علاًم 

أّن الجزئني الخامس والسادس )إنتاج عام 1988( ُعرضا بنسختني طويلتني يف صاالت السينام، "ال تقتل" 

و"فيلم قصري عن الحب". أفالم السلسلة تنتمي إىل علم النفس، وتستند بشكل موضوعي إىل الوصايا 

العرش )الكتاب املقّدس(، وتدور أحداثها يف بولندا، يف مثانينيات القرن الـ20، وترتكز عىل شخصية 

أساسية، تتمّثل برجٍل غامض، يؤّدي دوره أرتور بارتشيش.

)روايئ،  القتل"  عن  "فيلٌم قصري  الفرنيس:  ذاك  قلياًل عن  مختلف  الخامس  للجزء  البولندي  العنوان 

1988(، يتوّزع عىل 3 شخصيات: يازك الزار )21 عاماً(، القادم من الريف إىل فرصوفيا، واملتسّكع يف 

الشوارع من دون هدٍف، كمن يبحث عن مصائب؛ وفاْلدمار ركوفسيك، األربعيني غري الودّي، الذي 

سيبدأ يومه األول كسائق سيارة أجرة؛ وبيوتر بالِسيك، محاٍم شاب ومثايل، يخضع المتحان أخري قبل 

بدء عمله يف مكتٍب للمحاماة.

لقاء صدفة يجمعهم، وفعل ُجرمّي يحصل، ومغامرات تضع املرء أمام مرايا الذات والروح، بحًثا يف 

الفرد.  يوميات  يف  فرٍق  من  أكرث  تصنع  التي  والتفاصيل  والهوية،  والعالقات  والعيش  الحياة  أسئلة 

عميًقا يف  كيشلوفسيك  يحفر  والتفكيك،  الكشف  ومع  ظاِهٍر،  وتفكيك  لكشف خفايا  حافٌز  والُجرم 

اختباراٍت مُيكن لكّل واحٍد أْن يتعرّض لها، صدفًة أو قدراً، لكْن، لكّل واحٍد طريقة يف مواجهة تحّديات 

كتلك، ومعاينتها. وإْذ ُيطرح سؤاٌل جوهري عن عقوبة اإلعدام، بجوانبها كّلها، فإّن هذا الفيلم لن 

يكتفي مبا يكشفه مسار األحداث، ألّن يف تلك األحداث، ومنعرجاتها والصدمات التي تصنعها، ما هو 

أعمق وأخطر وأجمل، وما هو أكرب من مجرّد استلهاٍم درامّي من الوصايا العرش، وبينها وصية "ال 

تقتل". وإْذ ُيرسف الفيلم يف مقاربة ما ُتنتجه هذه الوصية من سلوٍك وعالقات، يختزل املشهد األخري 

جانًبا آخر من الذات الفردية، وقلقها وارتباكاتها وتأّمالتها. 

نديم جرجورة

بولندا، ألمانيا | 1988 | 84 د

البولندية، مترجم لإلنجليزية

كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين
كريستوف فيشبيسكي

Krzysztof Wierzbicki

المنتج
كارين يورت

شركة اإلنتاج
كولتورمود فيلم

السيناريو
كريستوف فيشبيسكي

التصوير
يازك بيتريسكي

المونتاج
ميلينيا فيدلر، ماريون فيدلر، 

مارشين بيتكوفسكي

الموسيقى 
زبيجنيف برايزنر

الصوت
ميخال جارنسكي

الدنمارك | 1995 | 56 د

البولندية، مترجم لإلنجليزية

ولد عام 1942، وعمل مساعًدا لإلخراج مع كريستوف كيشلوفسيك. منذ عام 1977، أخذ يصنع 
أفالمه الخاصة ومنها "الصالح الثالث" و"االمتحان األول" و"رجل األعامل" و"املهرج" إضافة 
إىل فيلمه الوثائقي "أنا بني بني" الذي يدور حول كيشلوفسيك والذي فاز بالجائزة الكربى يف 

مهرجان مارسيليا السيناميئ وأفضل فيلم وثائقي يف مهرجان كارلويف فاري السيناميئ.

يف العام 1994 حني عرض كريستوف كيشلوفسيك فيلمه الروايئ الطويل "أحمر" مختتاًم به ثالثيته 

الرائعة "ثالثية األلوان" محقًقا به النجاح الذي نعرف، كان واضًحا أنه سيكون فيلمه األخري، وليس 

فقط ألنه بدا بعده متعًبا وعىل حافة املرض، بل تحديًدا ألن "أحمر" كان من تلك األفالم التي ال ميكن 

بعدها لفنان حقيقي أن يستزيد يف خطابه اإلبداعي. فهو بدا فيه وكأنه يقول كل يشء: الفن وجوهر 

الفن، اإلله الخفي واملبدع املتلصص، معيًدا إىل فعل اإلبداع نفسه دوره األسايس كفعل خلق من عدم. 

ومع ذلك كان كيشلوفسيك يردد أن لديه بعد مرشوًعا أخريًا يريد تحقيقه: ثالثية جديدة تنطلق من 

"كوميديا دانتي اإللهية". ونعرف أنه مات بعد عامني دون أن يجسد ذلك املرشوع فيلاًم حتى وإن 

كان قد أعد له السيناريو املثلث.

لكنه يف املقابل، حتى وهو عىل فراش املرض خالل العام األخري 1996 من حياته حظي بفرصة يك 

يقول املزيد، كل يشء عن فنه وعن السينام وعن حياته. وكان ذلك يف الفيلم التسجييل الحواري "أنا 

بني بني"، علاًم بأن العبارة مستقاة أصاًل من الجواب األبدي الذي كان كيشلوفسيك يرد به عىل سائليه 

عن أحواله. يف هذا الفيلم الذي حققه، وتحت إرشاف كيشلوفسيك مبارشة، ورشاكة مع فريق عمله 

املعتاد، مساعده فييشبيسيك يف العدد األكرب من أفالمه طوال 15 سنة بتمويل دمناريك. تتجول الكامريا 

يف حياة كيشلوفسيك ومقاربته للسينام ولفلسفة الفن والدوافع التي وقفت خلف مواضيعه وردود 

فعله عىل املكانة التي احتلها وسينامه يف العامل. يف ذلك العام كان املخرج يف الخامسة والخمسني ويف 

رصيده مجموعة بديعة من أفالم منها "الهاوي" و"ثالثية األلوان" و"الوصايا العرش" و"الحياة املزدوجة 

لفريونيك" وغريها من رشائط أعطته تلك املكانة املميزة يف الحداثة السينامئية العاملية مشّكلة متًنا 

من الواضح أنه كان هو األقدر عىل الحديث عنه ولو يف أيامه األخرية وهو عىل فراش املرض.

إبراهيم العريس

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI - I'M SO-SO

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

Karen Hjort Film & Kontrakter
filmogkontrakter@gmail.com

مصدر نسخ األفالم 
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com
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كريستوف 

كيشلوفسكي

1941
1994

ثالثية األلوان: أحمر
ثالثية األلوان: أبيض 

............................................

1993
ثالثية األلوان: أزرق 

............................................

1991
الحياة المزدوجة لفيرونيك 

............................................

1988
فيلم قصير عن القتل
فيلم قصير عن الحب

الوصايا العشر
سبعة أيام في األسبوع: 

وارسو 
............................................

1987
فرصة عمياء 

............................................

1985
بال نهاية 

............................................

1981
يوم عمل قصير 

............................................

1980
الرؤوس المتكلمة

الهدوء
محطة القطار 

............................................

1979
عاشق الكاميرا 

............................................

1978
سبع نساء من أعمار مختلفة 

............................................

1977
من وجهة نظر البواب الليلي

ال أعرف 
............................................

1976
ساليت

المشفى
الندبة 

............................................

1975
سيرة ذاتية

شؤون الموظفين
األسطورة 

............................................

1974
الحب األول

نفق المشاة
أشعة إكس

............................................

1973
البناؤون

ممر تحت األرض
............................................

املحتلة  وارسو  يف  كيشلوفسيك  كريستوف  ولد 

من قبل أملانيا إبان الحرب العاملية الثانية. عاش 

متنقاًل  نشأ  إذ  مستقرة،  غري  طفولة  كريستوف 

بسبب مرض  بولندا  بلدات صغرية يف  عدة  بني 

األرسة  تعول  والدته  كانت  بينام  بالسل،  والده 

من خالل عملها بوظائف مكتبية.

خاًصا  شغًفا  طفولته  خالل  كيشلوفسيك  أظهر 

القصيص؛  بالرسد  ولع  إىل  الحًقا  تطور  باألدب، 

"الجميع  قائاًل:  مقابلة  يف  مرة  ذات  رصح  وقد 

يريدون تغيري العامل كلام بذلوا جهًدا لفعل يشء 

تغيري  بإمكانية  يوًما  اعتقدت  أنني  أظن  ال  ما. 

العامل باملعنى الحريف للعبارة، لكنني آمنت دوًما 

بأنه ميكن أن ُيوصف".

1966

1972
بين روكلو وزيلونا جورا

امتناع
أساسيات السالمة والصحة 

في مناجم النحاس
عمال 71: ال شيء عنا بدوننا

............................................

1971
قبل السباق

............................................

1970
مصنع

كنت جندًيا
............................................

1969
من مدينة لودز

............................................

1968
الصورة

حفل من الطلبات
............................................

1966
المكتب

الترام
............................................

يف أثناء دراسته مبدرسة السينام بدأ كيشلوفسيك 

 ،1966 "الرتام"  مثل:  الوثائقية  األفالم  صناعة 

حياة  الفيلمني  يف  أظهر   .1970 جندًيا"  و"كنت 

لدرجة  مركزة،  واقعية  بصورة  اليومية  الناس 

واعتيادي  مألوف  هو  ما  كل  إىل  النظر  حولت 

اعترب  سيناميئ  اشتغال  وعميق.  آرس  تأمل  إىل 

ثورًيا يف بلد يعترب أبسط تجديد يف ذلك الحقل 

الثاقبة  وعينه  الوثائقية  حقبته  املحرمات.  من 

للحصول  الطويل  وصربه  التفاصيل  التقاط  يف 

"مراقب  لقب  لنيل  أهله  املثالية،  اللقطة  عىل 

مارك  الناقد  كتب  الجانب  هذا  وعن  الطيور". 

هندروفسيك: "كانت األفالم الوثائقية حبه األول، 

حجبت  الطويلة  الروائية  أفالمه  نجاحات  لكن 

من  املرحلة هي  تلك  أن  إال  الوثائقية،  مرحلته 

شكلت هويته الفنية".

أراد  عرش،  السادسة  سن  إىل  وصل  عندما 

كيشلوفسيك أن يعمل وقاًدا، لكن ذلك الطموح 

كيشلوفسيك(  ورومان  )باربارا  لوالديه  يرق  مل 

يف  الحرائق  إطفاء  لتعلم  وارسو  إىل  فأرساله 

يدرس  بأخرى  ليلتحق  عنها  انقطع  مدرسة، 

وكان  باملرسح،  الخاصة  التقنية  األعامل  فيها 

عمل  املدرسة،  يف  تخرجه  بعد  يديرها.  عمه 

يف  املالبس  غرفة  عن  مسؤواًل  كيشلوفسيك 

باملرسح  يكون  أن  يحب  مل  لكنه  املرسح، 

الحصول  عليه  كان  مرسحًيا.  مخرًجا  بل  عاماًل، 

البديل  وكان  املرسحي،  اإلخراج  يف  شهادة  عىل 

األقرب لتحقيق ذلك هو الحصول عىل شهادة يف 

تلك  عن  كيشلوفسيك  يقول  السيناميئ.  اإلخراج 

السيناميئ  لإلخراج  دراستي  أن  "ظننت  الفرتة: 

املرسحي،  اإلخراج  عن  شيًئا  بالتبعية  ستعلمني 

وليس  مرحلة،  مجرد  السينام  دراسة  فكانت 

هدًفا بحد ذاته".

19571964
كيشلوفسيك  تقدم  املرسح،  بسحر  مفتوًنا 

ُرفَض  لكنه  للسينام،  لودز  مدرسة  يف  للدراسة 

للمرة  التقديم  الرفض مل مينعه من  مرتني. ذلك 

الثالثة، إذ ُقبَل عام 1968 طالًبا يف قسم اإلخراج، 

اإلخراج  يف  شهادة  عىل  حصل   1970 عام  ويف 

السيناميئ، ما اعتربه كيشلوفسيك انتصارًا شخصًيا 

استوجب الثناء. 

1971
بعد تصويره ملناقشات العامل خالل اإلرضابات 

كيشلوفسيك  أصبح   ،1971 سنة  الكبرية  العاملية 

بسبب فيلمه "عامل 71" عىل خط املواجهة مع 

فيلم  إخراجه  بعد  ولكن  البولندية،  السلطات 

كبرية  النتقادات  تعرض   ،1975 ذاتية"  "سرية 

عام  الفيلم.  إنتاج  يف  الدولة  مشاركة  بسبب 

األفالم  صناعة  عن  كيشلوفسيك  توقف   ،1981

القطار"  "محطة  فيلمه  إمتام  بعد  الوثائقية 

دليل  أنه  بدعوى  الرشطة  صادرته  الذي   ،1981

يحول  قد  الذي  األمر  قتل،  تحقيقات يف جرمية 

ولهذا  للرشطة،  إىل مرشد  بالتبعية  كيشلوفسيك 

مل يقدم عىل صناعة األفالم الوثائقية مجدًدا إال 

مرة واحدة يف عام 1988 من خالل فيلم بعنوان 

"سبعة أيام يف األسبوع".

1975
الطويلة  الروائية  أفالمه  أول  كيشلوفسيك  أنجز 

"العامل"، وفاز عنه بالجائزة الكربى يف مهرجان 

 ،1975 عام  دورة  يف  الدويل  السيناميئ  مانهايم 

بولندا  مهرجان  يف  النقاد  جائزة  عىل  وكذلك 

تليفزيوين،  فيلم  كأفضل   1976 عام  السيناميئ 

فضاًل عن جائزة األسد الفيض يف املهرجان ذاته.

قام كيشلوفسيك مبراجعة فكرية منفتحة تتسع 

والتوجه  االشرتاكية،  الواقعية  مفاهيم  ملناقشة 

إلقاء  خالل  من  الجمهور  من  أكرب  رشائح  نحو 

لالختيارات  األخالقية  الكلفة  قضية  عىل  الضوء 

جزًءا  كيشلوفسيك  من  جعلت  التي  الشخصية، 

القلق  "سينام  عليها  أطلق  سينامئية  حركة  من 

األخالقي"، ضمت أيًضا أندريه فايدا، وأجنيشكا 

عن  كيشلوفسيك  يقول  ساس.  وباربارا  هوالند، 

"ال  الشخصية واألخالقيات:  االختيارات  موضوع 

محاكمة  التبجح  فمن  محاكمة شخصيايت،  أريد 

شخصيات عىل مواقف ال نعي مالبساتها، ومن 

ثم الحكم عىل ما نتج عنها من أفعال. ليس لدينا 

الشخصيات  لدى  ليس  وأحياًنا  الكافية،  الدراية 

دراية كافية بجميع املواقف".
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19851988
نهاية"،  "بال  كيشلوفسيك  لفيلم  األول  العرض 

تصويره  بسبب  عنيفة  النتقادات  تعرض  الذي 

للمحاكامت السياسية التي جرت يف أثناء حقبة 

بداية  الفيلم  وكان  بولندا،  يف  العرفية  األحكام 

ملعالجته قضايا فلسفية تخص املفارقات الكونية 

مثل:  االشرتاكية،  الواقعية  بجدليات  املتعلقة 

الحياة املزدوجة، وإعادة كتابة التاريخ، واألكوان 

أيًضا  نهاية"  "بال  فيلم  شهد  واملوت.  البديلة، 

سيناريوهات  كتابة  كيشلوفسيك  مشاركة  بداية 

ساعات   10 مدته  مسلساًل  كيشلوفسيك  أخرج 

من حلقات طويلة جرى تصويرها يف برج وارسو 

كيشلوفسيك  كتب  العرش"،  "الوصايا  وحي  من 

بيشيفيتش،  كريستوف  مع  باالشرتاك  املسلسل 

وقد خاضت الحلقات يف خضم كل يشء، بداية 

مبفاهيم  مرورًا  الجامل،  مفهوم  مناقشة  من 

وانتهاًء  السوداء،  والكوميديا  والنعمة  التوتر 

بحيوات الناس الظاهرة والباطنية. 

أفالمه مع كريستوف بيشيفيتش املحامي، الذي 

سيتعاون معه الحًقا يف "ثالثية األلوان" -1993

 .1994

نهاية":  "بال  فيلمه  عن  كيشلوفسيك  يقول 

أبًدا أي  أتلق  بولندا، مل  استقبل بعنف يف  "لقد 

الفيلم.  هذا  عن  تلقيت  مثلام  سلبية  انتقادات 

واملعارضة  النظام  حرفًيا،  الجميع  هاجمه 

والكنيسة، أي السلطات الثالث األكرب يف بولندا. 

بيد أن الجمهور وقف معي، ومل أتلقى من قبل 

دولًيا  املسلسل  من  الخامسة  الحلقة  طرح  تم 

 ،1988 الحب"  عن  قصري  "فيلم  بعنوان  كفيلم 

 1991 عام  سباستيان  سان  مهرجان  يف  وفاز 

بجائزة لجنة تحكيم مؤسسة السينام الكاثوليكية 

دولًيا  السادسة  الحلقة  ُطرحت  بينام  العاملية. 

 ،1988 القتل"  عن  قصري  "فيلم  بعنوان  كفيلم 

يف  )فيربييس(  الدويل  النقاد  اتحاد  بجائزة  وفاز 

يف  وكذلك   ،1988 عام  السيناميئ  كان  مهرجان 

يف  فيلم  أفضل  جائزة  عىل  حصل  العام  ذات 

حجم رسائل أو اتصاالت تفاعلت إيجاًبا مع فيلم 

"بال نهاية"،  من أفالمي مثلام تلقيت عن فيلم 

وكانت تعليقات الجمهور تؤكد عىل أنني مل أقل 

سوى الحقيقة عن األحكام العرفية".

جوائز السينام األوروبية، وجائزة األسد الذهبي 

يف مهرجان السينام البولندية. وعن هذا الفيلم 

يعلق املخرج ستانيل كوبريك قائاًل: "كنت دامئًا 

كيشلوفسيك،  لسينام  املميزة  السمة  أمام  حائرًا 

عندما  بالنسبة يل  بدت جلية  السمة  تلك  لكن 

كيشلوفيسيك  لدى  العرش".  "الوصايا  شاهدت 

وبيشيفيتش قدرة فريدة عىل تحويل ما يحمالنه 

من أفكار إىل دراما".
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1990199319941996
األخرية،  أفالمه  إنجاز  عىل  كيشلوفسيك  يعمل 

التي تحققت بإنتاج مشرتك مع املنتج الفرنيس 

"الحياة  األفالم  هذه  أول  كارميتز.  مارين 

املزدوجة لفريونيك" 1990 الذي نال عنه إشادة 

جلوب  جولدن  لجوائز  وترشح  كبرية،  نقدية 

سنة 1992، كام فاز بجائزة اتحاد النقاد الدويل 

)فيربييس( يف مهرجان كان السيناميئ عام 1991، 

وجائزة الجمهور يف مهرجان وارسو السيناميئ.

فيلم  يف  البطولة  دور  جاكوب  إيرين  لعبت 

شجع  نحو  عىل  لفريونيك"  املزدوجة  "الحياة 

كيشلوفسيك عىل إسناد دور البطولة إليها أيًضا 

ساعد نجاح "الحياة املزدوجة لفريونيك" 1990 

كيشلوفسيك عىل متويل ثالثيته الطموحة "ثالثية 

 ،1994 – 1993 أبيض، أحمر("  )أزرق،  األلوان: 

وقد نالت الثالثية عدة جوائز عاملية مرموقة منها 

األسد الذهبي ألفضل فيلم يف مهرجان فينيسيا 

الفيض  الدب  وجائزة   ،1993 عام  السيناميئ 

ألفضل مخرج من مهرجان برلني السيناميئ سنة 

1994، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة يف مهرجان 

ثالثة  عن  فضاًل   .1994 سنة  السيناميئ  شيكاغو 

ترشيحات لألوسكار.

كان  مهرجان  يف  األول  العاملي  العرض  بعد 

 ،1994 أحمر"  األلون:  "ثالثية  لفيلم  السيناميئ 

يقول  السينام.  عن  تقاعده  كيشلوفسيك  أعلن 

األلون:  "ثالثية  األخري  فيلمه  عن  كيشلوفسيك 

أحمر": "ال أعلم ماذا ميكن عمله بعد ذلك، لقد 

صنعت كل أفالمي وأنا أشعر بأنني أعمل عىل 

نفس الفيلم!. أنجزت 41 فيلاًم منذ عام 1978، 

لقد قمت بكل ما ميكنني مشاركته مع اآلخرين، 

حان اآلن الوقت الذي يجب عىل اآلخرين إظهار 

ما ميكنهم إبداعه".

وبعد  تقاعده،  عىل  عامني  من  أقل  مرور  بعد 

كيشلوفسيك  كريستوف  يرحل  فيلاًم،   41 إنجاز 

 54 ناهز  عمر  عن   1996 مارس/آذار   13 يف 

تلك  يف  وكان  مفتوح،  قلب  عملية  جراء  عاًما 

األثناء يعمل مع بيشيفيتش عىل ثالثيته الثانية 

من  املستوحاة  الفردوس(  املطهر،  )الجحيم، 

الكوميديا اإللهية لدانتي.

وهذه   ،1994 أحمر"  األلوان:  "ثالثية  فيلم  يف 

كيشلوفسيك  أسلوبية  عن  املعروفة  األمور  من 

أداء  إىل  اطأمن  إن  فهو  ممثليه،  اختيار  يف 

أفالمه  بقية  يف  به  محتفًظا  يظل  فأنه  ممثل 

بارسيس  أرتور  املمثل  مع  هذا  جرى  الالحقة. 

يف "بال نهاية" 1985، و"الوصايا العرش" 1988، 

و"فيلم قصري عن الحب" 1988، و"فيلم قصري 

جرازيانا  مع  فعل  كذلك   .1988 القتل"  عن 

زابولوفسكا إذ مثلت معه يف أفالم "بال نهاية"، 

الحب".  عن  قصري  و"فيلم  العرش"،  و"الوصايا 

حول توجيه ممثليه، يقول كيشلوفسيك: "أحاول 

يعطون  وأنهم  بالحرية،  إحساس  أعطيهم  أن 

إنهم  وحرفيتهم.  موهبتهم  أصيل  من  للفيلم 

أحصد  أنا  بينام  الحياتية،  خرباتهم  يستخدمون 

تلك الخربات. أحبهم بكل فضائلهم وخطاياهم، 

وأسابيع  أليام  معهم  أجلس  جنونهم.  وحتى 

ملجرد الحديث".
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منصة الجونة السينمائية

منصة الجونة السينمائية
تهدف منصة الجونة السينمائية، إلى خلق مساحة إبداعية لألفراد واألسواق السينمائية، وُتعد جزًءا ال يتجزأ من مهرجان الجونة السينمائي. 

المنصة فعالية موجهة لصناعة السينما ُخلقت بهدف تطوير وتمكين صناع األفالم العرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي الالزم. 

تقدم المنصة مبادرتين هما منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.  

منطلق الجونة السينمائي مختبر لتطوير مشاريع األفالم واإلنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع األفالم العرب من منتجين ومخرجين عن 

طريق توفير الدعم اإلبداعي والمالي الالزم لهم. تم استالم طلبات التقديم لمشاريع األفالم الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير 

واألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج، من خالل دعوة تقديم مفتوحة لجميع صناع السينما من العالم العربي. 

جسر الجونة السينمائي نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين األصوات السينمائية المختلفة. يستعد الجسر للترحيب بضيوفه في دورته الخامسة. 

يمكن لصانعي األفالم العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية 

واالقتصادية لصناعة السينما. يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العام: موائد حوار مستديرة وورًشا للعمل ومحاضرات ونقاشات لعدد من 

محترفي وخبراء صناعة السينما. ُتقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 16 وحتى 21 أكتوبر/تشرين األول 2021. 

استقبل المنطلق في دورته الخامسة طلبات تقديم من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من ِقبل لجنة من السينمائيين 

المتخصصين، واختيار 13 مشروًعا في مرحلة التطوير )8 مشاريع روائية و5 مشاريع وثائقية طويلة(، و6 أفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج 

)فيلمين روائيين، و4 أفالم وثائقية طويلة( ومشروع ضيف في مرحلة ما بعد اإلنتاج بناًء على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ 

المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع الُمقدمة للمنطلق.

وُتمثل المشاريع واألفالم الُمدرجة أدناه، 7 بلدان عربية. 

ُمنطلق الجونة السينمائي

المشاريع الُمرشحة لمرحلة التطوير: 
المشاريع الروائية: 

»ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة« - صوفيا جامه )فرنسا(

»أجورا« - عالء الدين سليم )تونس( 

»عائشة ال تستطيع الطيران بعد اآلن« - مراد مصطفى )مصر(

»محبون سعداء« - هشام العسري )المغرب، فرنسا( 

»كولونيا« - محمد صيام )مصر(

»البصير« - علي طوفان الفتالوي )العراق، سويسرا(

»حتى يتنفس البحر« - زين دريعي )األردن، السويد، كندا، 
فرنسا(

»حشيشستان« - سعيد زاغة )فلسطين، األردن( 

المشاريع الوثائقية:
»أغنية للصيف والشتاء« - طالل دركي وعلي وجيه )سوريا، 

الدنمارك، ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية( 

»خمسين متر« - يمنى خطاب )مصر(

»أبي قتل بورقيبة« - فاطمة رياحي )تونس( 

»البحث عن ودي« - سارة الشاذلي )مصر(

»نساء حياتي« - زهراء غندور )العراق، سويسرا(

األفالم الُمرشحة لمرحلة ما بعد اإلنتاج: 
األفالم الروائية: 

»جنائن معلقة« - أحمد ياسين الدراجي )العراق، المملكة 
المتحدة، فلسطين( 

»هايش مايش« - هشام العسري )المغرب(

األفالم الوثائقية: 

»أبو زعبل 89« - بسام مرتضى )مصر، ألمانيا(

»خط فاصل« - رين رزوق )لبنان(

»ال شيء عن أمي« - لطيفة دغري وسالم طرابلسي )تونس(

»تلك األشجار الغريبة« - هند شوفاني )فلسطين(

مشروع ضيف مشارك في مرحلة ما بعد اإلنتاج:
»طعم الكرموس« - أريج سحيري )تونس، سويسرا، فرنسا(
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الجوائز
سيقدم المخرجون والمنتجون مشاريعهم وأفالمهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفالم ومبرمجي مهرجانات، للحصول على 

استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، ُتعقد لقاءات فردية بين صناع األفالم وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير 

الُمكتملة لألفالم وتعزيز فرص التعاون اإلقليمي والدولي. تتنافس المشاريع واألفالم على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة. 

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد اإلنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 

15000 دوالر أمريكي لكل واحد منهما. ُتقدم بعض الجوائز اإلضافية العينية والمالية، من خالل الشراكات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية 

الجهات المانحة

- 10 آالف دوالر أمريكي من تريند في إف إكس

- 10 آالف دوالر أمريكي لخدمات ما بعد اإلنتاج من تريند في إف إكس

- 10 آالف دوالر أمريكي من روتانا

- 10 آالف دوالر أمريكي من سينرجي فيلمز

- 10 آالف دوالر أمريكي من شبكة راديو وتلفزيون العرب )إيه أر تي(

- 10 آالف دوالر أمريكي من مقام

- 10 آالف دوالر أمريكي من نيو بالك

- 10 آالف دوالر أمريكي من ذا إندي ديير

- 10 آالف دوالر أمريكي من كالت

- 10 آالف دوالر أمريكي من كالكيت

- 5 آالف دوالر أمريكي خدمات عينية من كالكيت

- 5 آالف دوالر أمريكي من مهرجان مالمو للسينما العربية

- 5 آالف دوالر أمريكي من بي ميديا برودكشنز

- 5 آالف دوالر أمريكي خدمات ما بعد اإلنتاج من بي ميديا برودكشنز

- 50 ألف دوالر أمريكي بيع مبدئي من أو إس إن

- 30 ألف دوالر أمريكي ضمان توزيع من ماد سوليوشنز وإرجو ميديا فينتشرز

- 5 آالف دوالر أمريكي من ورشة سرد

- 10 آالف دوالر أمريكي جائزة تطوير سيناريو ُمقدمة من مريم نعوم من ورشة سرد 

- 10 آالف دوالر لخدمات عمل دي سي بي لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن

- 10 آالف دوالر لخدمات التسويق )تتضمن عمل المقاطع الدعائية( لفيلم من ذا سيل بوست برودكشن

- 5 آالف دوالر أمريكي من جيميناي أفريقيا 

- 7 آالف دوالر أمريكي منحة لدراسة الماجستير من إحدى الجامعات األمريكية من جيميناي أفريقيا 

- 5 آالف دوالر أمريكي لخدمات ما بعد اإلنتاج من هيكات ستوديو

- 30 ألف دوالر أمريكي لخدمات المؤثرات البصرية والتلوين من ميركوري فيشوال سوليوشنز

- مشاركة الثنين من صناع األفالم في مبادرة جلوبال فيلم إكسبريشن من إيفتا

- مشاركة مشروع في مختبر روتردام لألفالم من مركز السينما العربية
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جسر الجونة السينمائي

جائزة خالد بشارة

جسر الجونة السينمائي، نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين األصوات السينمائية المختلفة. يستعد الجسر للترحيب بضيوفه في دورته الخامسة. 

يمكن لصانعي األفالم العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية 

واالقتصادية لصناعة السينما. يقدم جسر الجونة السينمائي هذا العام: ورًشا للعمل ومحاضرات وحلقات نقاشية لعدد من محترفي وخبراء 

صناعة السينما. يتضمن البرنامج هذا العام: 

حلقات نقاشية: 
1 - السينما كأداة للتغيير المجتمعي

تديرها: مريم فرج

األحد 17 أكتوبر/تشرين األول 10:30 صباًحا - 12:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

2 - ضع فيلمك على اإلنترنت: مقدمة إلى منصات بث الفيديو
يديرها: هانز فرايكين

اإلثنين 18 أكتوبر/تشرين األول 12:30 مساًء - 02:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

3 - تنفس، تحدث، مِثل: عن الصحة النفسية للممثلين
يديرها: د. مينا النجار

الثالثاء 19 أكتوبر/تشرين األول 12:30 مساًء - 02:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

4 - صورة مصر القديمة في السينما
يديرها: محمود رشاد وبشرى رزة

الخميس 21 أكتوبر/تشرين األول 12:30 مساًء - 02:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

المحاضرات: 
1 - محاضرة دارين أرنوفسكي

تديرها: تيريزا كافينا

األحد 17 أكتوبر/تشرين األول 12:30 مساًء - 02:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس( 

2 - دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد اإلنتاج: محاضرة مقدمة من كريم بطرس غالي وفرانك بيازا )محاضرة افتراضية(
اإلثنين 18 أكتوبر/تشرين األول 10:30 صباًحا - 12:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

3 - حوار مع محمد بكري
يحاوره: حسام عاصي

األربعاء 20 أكتوبر/تشرين األول 10:30 صباًحا - 12:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

4 - محاضرة لستيفان جرامبارت حول سرد القصص التفاعلية
األربعاء 20 أكتوبر/تشرين األول 12:30 مساًء - 02:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

5 - حوار مع زبيجنيف زاماجوسكي
 تحاوره: ثراء جبيل

الخميس 21 أكتوبر/تشرين األول 10:30 صباًحا - 12:00 مساًء، تي يو برلين )أوديماكس(

ورش العمل: 
بجيزويت  السينما  ومدرسة  األمريكية  السفارة  من  ُمقدمة  العدل:  وريم  النديس  ديبورا  بإدارة  األزياء  تصميم  عمل  ورشة   -  1

اإلسكندرية )ورشة مغلقة(

فعاليات خاصة:
1 - جلسة عرض مشاريع: سينماتيك بواسطة جيميني أفريقيا

الجمعة، 15 أكتوبر/تشرين األول، 12:00 مساًء - 2:00 مساًء أوديماكس جامعة برلين التقنية

2 - لقاء مع مفوضية فولبرايت في مصر 
17 - 21 أكتوبر/تشرين األول، 10:30 صباحا - 4:00 مساًء، أوديماكس جامعة برلين التقنية

منصة الجونة السينمائية

3 - أصوات الالجئين في السينما: الدورة الخامسة 
اإلثنين 18 أكتوبر/تشرين األول، 11:00 صباًحا 12:00- مساًء، سي سينما 2 )ال تحتاج لحجز تذكرة(

4 - لقاء مع كريستيان جون
مفتوح للمشاركين في منطلق الجونة السينمائي فقط 

5 - فيلم الب فلسطين: جلسة التقديم والجوائز
)جلسة مغلقة(

تكريًما لصناع السينما المصرية المستقلة الذين لم يخشوا التحدي في سبيل تحقيق أحالمهم، تهدف جائزة خالد بشارة لصناع السينما 

المصرية المستقلة إلى استكمال مسيرة الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي السابق ألوراسكوم القابضة للتنمية وذراعها أوراسكوم للتنمية 

مصر، المتمثلة في دعم واالعتراف بالمواهب الصاعدة. توفر الجائزة لصناع األفالم المصريين الصاعدين منصة وفرصة إلظهار مواهبهم 

السينمائية وجائزة نقدية قدرها 10 آالف دوالر أمريكي.

المشاريع الثالثة المؤهلة لجائزة خالد بشارة هي: 

1 - »أمانة البحر« - هند سهيل

2 - »بامبل« - عمرو السعيد

3 - »عادل« - دينا العليمي
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كيفية شراء التذاكر

يمكن لحاملي البطاقات حجز تذاكرهم من خالل تطبيق الهاتف 
الخاص بمهرجان الجونة السينمائي، أو من شباك التذاكر. كما 

سيكون شراء التذاكر متاًحا أيضا من شباك التذاكر.

األنواع واألسعار

حاملي البطاقات: 4 تذاكر مجانية في اليوم )لألفالم(، تذكرتين 

للمحاضرات والنقاشات وورش العمل. 

تذكرة عادية: 50 جنيًها مصرًيا

تذكرة الطلبة: 25 جنيًها مصرًيا )بشرط توفر بطاقة تعريف طالبية 

سارية(

بطاقة محبي السينما: 750 جنيًها مصرًيا )4 تذاكر في اليوم، تذكرة 

واحدة لكل عرض، باستثناء حفلي االفتتاح والختام، والعروض 

المتزامنة(.

منصة الجونة السينمائية

ندوات منصة الجونة: مجاًنا )يجب حجز التذكرة المجانية إلكترونيا 

باستخدام البطاقات، أو باستالم التذكرة من شباك التذاكر لغير حاملي 

البطاقات(.

محاضرات منصة الجونة: 50 جنيًها مصرًيا 

طرق الدفع

- عن طريق بطاقات فيزا/ ماستر كارد

- نقًدا في شباك التذاكر 

مواعيد عمل شباك التذاكر

● 14 أكتوبر/تشرين األول

أوديماكس بالجامعة األلمانية: 9:30 صباًحا إلى 8 مساًء

● 15 - 22 أكتوبر/تشرين األول

أوديماكس بالجامعة األلمانية: 9:30 صباًحا إلى 10:30 مساًء

سي سينما: 11 صباًحا إلى 10:30 مساًء

● 15 - 20 أكتوبر/تشرين االول

بالزا المهرجان: ساعة واحدة قبل عرض الفيلم )لحاملي البطاقات فقط( 

● 15 - 21 أكتوبر/تشرين االول
أرينا سينما: 5 مساًء إلى 10 مساًء

سياسات حجز التذاكر
● التذاكر أو التذاكر اإللكترونية مطلوبة لجميع العروض والندوات والمحاضرات.

● لحاميل البطاقات فقط: سيتم إرسال التذكرة اإللكرتونية عرب الربيد اإللكرتوين مبجرد إجراء الحجز من خالل تطبيق الهاتف الخاص مبهرجان الجونة السيناميئ. 

 boxoffice@elgounafilmfestival.com إذا مل يكن لدى حاميل البطاقات حق الوصول لحساب إيفنتفال الخاص بهم، ميكنهم إرسال بريد إلكرتوين إىل

لطلب تفاصيل تسجيل الدخول أو التوجه إىل شباك التذاكر للحصول عىل املساعدة يف حجز تذاكرهم.

● يجب الحضور قبل 15 دقيقة من بدء الربنامج املقرر لضامن الدخول والحصول عىل املقاعد املحجوزة )وهذا يشمل العروض، والندوات، واملحارضات، 

والفعاليات( الدخول املتأخر خاضع لتقدير مدير القاعة.

● لن يتم استرداد أي مبالغ أو تبادل أو إعادة طبع التذاكر تحت أي ظرف من الظروف.

● ال يجوز إعادة بيع التذاكر.

● جميع العروض عرضة للتغيري دون إشعار. تنرش التغيريات عرب موقع www.elgounafilmfestival.com وتطبيق الهاتف.

● باستخدام تذكرتك، فإن توافق على أنه قد يتم تسجيلك أو تصويرك بدون رسوم.

● التسجيل أو التصوير غير المصرح به لبرامج مهرجان الجونة السينمائي، مخالف للقانون. وقد يخضع المخالفين للمالحقة القضائية.

● مهرجان الجونة السينمائي لن يكون مسؤوال عن أي خسارة أو إصابة أو ضرر لحامل التذكرة مهما كان السبب.

● تقترص مبيعات تذاكر مهرجان الجونة السيناميئ عىل من هم يف عمر 12 عاما أو أكرث.
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 مصادر نسخ األفالم

أبالو
International Sales

Manifest
anais@manifest.pictures

p. 66

أرتور رامبو
International Sales

Playtime
info@playtime.group

p. 80

إرخاء القبضات 
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv
p. 81

أسوأ شخص في العالم
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 36

أكبر منا
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu

p. 82

أميرة
International Sales

Pyramide Films
elagesse@pyramidefilms.com

Middle East Distributor
MAD Solutions

marwan.elshafey@mad-solutions
p. 37

أنا رُجلك
International Sales
Beta Cinema GMBH

beta@betacinema.com
p. 83

أنيما
International Sales

Eastwood Agency
sales@eastwood.agency

p. 84

أوستروف – جزيرة مفقودة
International Sales
Taskovski Films Ltd

Festivals@taskovskifilms.com
p. 54

اسمه كان كارجو
International Sales

Zen Movie
distribuzione.zenmovie@gmail.com

p. 67

األولمبياد - باريس الحي الـ13
International Sales

Playtime
info@playtime.group

Middle East Distributor
Front Row Entertainment

info@frontrowent.ae
p. 85

االبن المقدس
International Sales

Lights On
lightson@lightsonfilm.org

p. 66

االنجراف بعيًدا
International Sales

 Pathe International Festival Rep:
The Festival Agency

p. 98

البحث عن خشب القيثارة
International Sales

Urban Distribution International
sales@urbangroup.biz / irene@

urbangroup.biz
p. 55

البحر أمامكم
International Sales

The Party Film Sales
clemence.michalon@thepartysales.

com
Middle East Distributor

MAD Solutions
marwan.elshafey@mad-solutions

p. 38

الحدث
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

p. 87

الحياة المزدوجة لفيرونيك
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 107

الرجل األعمى الذي لم يرغب 
بمشاهدة تيتانيك

International Sales
Intramovies

 maria@intramovies.com | festivals,
geremia@intramovies.com | sales

p. 40

الرحلة
International Sales

Filmoption International
sabrina@filmoption.com

p. 70

السجناء الزرق
International Sales

 Catharsis – Lebanese Center for
Drama Therapy

zeina@catharsislcdt.org; info@
catharsislcdt.org

p. 59

العبور
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu

p. 92

العودة
International Sales

Misr International Films
Contact: Ahmed Sobky

p. 61

القاهرة - برلين
International Sales

Lights On
lightson@lightsonfilm.org

Fauve
jo@fauve.tv

p. 73

اليوم األخير لألبوية
International Sales

Salaud Morisset
festival@salaudmorisset.com

p. 77

برانكا
International Sales

Lights On
lightson@lightsonfilm.org

p. 67

تاالهاسي
International Sales

Cinephilia Productions
 info@cinephiliaproductions.com,

www.cinephiliaproductions.com
p. 68

ثانية واحدة
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv
p. 86

ثالثية األلوان: أبيض
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 105

ثالثية األلوان: أحمر
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 106

ثالثية األلوان: أزرق
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 104

جوني
International Sales

L’Agence Belge du Court-Métrage
mathilde@agenceducourt.be

p. 69

حياة إيفانا
International Sales

Cat&Docs
info@catndocs.com

p. 56

حيوان
International Sales

Orange Studio
contact.orangestudio@orange.com

p. 88

خديجة
International Sales

Lights On
lightson@lightsonfilm.org

Middle East Distributor
 Red Star for Production and

Distribution
info@redstarfilms.net

p. 69

ديسباتش الفرنسية
International Sales

SearchLight Pictures
http://www.foxsearchlight.com

Middle East Distributor
Italia films

carlo@g-vincenti.com.lb
p. 89

ذات مرة في كالكوتا
International Sales

Pluto Films
manola@plutofilm.de

p. 39

ربطة شعر، بيض، كتب الواجب المنزلي
International Sales

Lights On
lightson@lightsonfilm.org

p. 69

رجل وكاميرا
International Sales

Square Eyes
info@squareeyesfilm.com | www.

squareeyesfilm.com
p. 57

ريش
International Sales

Heretic
ioanna@heretic.gr | www.heretic.gr

Middle East Distributor
Film Clinic

jessica.khoury@fcidistribution.com
p. 41

سبايا
International Sales

Dogwoof
sales@dogwoof.com

Middle East Distributor
Front Row Entertainment

info@frontrowent.ae
p. 58

 مصادر نسخ األفالم

سقالة
International Sales

Bilel Bali
balibilel@yahoo.fr

p. 70

شمس سوداء
International Sales

 Festival Distribution: Square Eyes |
Sales: New Europe Film Sales

info@squareeyesfilm.com | www.
 squareeyesfilm.com and

 shorts@neweuropefilmsales.com |
www.neweuropefilmsales.com

p. 71

شياطين خفية
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 90

صمت األمواج
International Sales

The Party Film Sales
sales@thepartysales.com

p. 60

ضوء طبيعي
International Sales

Luxbox
festivals@luxboxfilms.com

p. 91

عالم آخر
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

p. 42

عرنوس
International Sales

MAD Solutions
marwan.elshafey@mad-solutions.

com
Middle East Distributor

MAD Solutions
marwan.elshafey@mad-solutions

p. 71

على أرض صلبة
International Sales

Luxbox
festivals@luxboxfilms.com

p. 72

علي صوتك
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
MC Distribution

festivals@mcdistribution.me
p. 43

غرباء
International Sales

h264
p. 72

غروب
International Sales

The Match Factory Gmbh
info@matchfactory.de | www.the-

match-factory.com
p. 44

فرار
International Sales

Cinephil
philippa@Cinephil.com, Olivier@

Cinephil.com
p. 93

فيلم قصير عن القتل
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 109

قمر 14
International Sales

Karim ElSobkey
p. 94

كاتيا
International Sales

Eastwood Agency
Sales@eastwood.agency

p. 73

كباتن الزعتري
International Sales

Dogwoof
sales@dogwoof.com

Middle East Distributor
Film Clinic

jessica.khoury@fcidistribution.com
p. 62

كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين
International Sales

Karen Hjort Film & Kontrakter
filmogkontrakter@gmail.com

p. 108

كل شيء سار على ما يرام
International Sales

Playtime
info@playtime.group

p. 95

كالرا سوال
International Sales

Luxbox
festivals@luxboxfilms.com

p. 45

كوبيليا
International Sales

Urban Distribution International
sales@urbangroup.biz / irene@

urbangroup.biz
p. 96

كوستا برافا
International Sales

MK2 Fiilms
anne-laure.barbarit@mk2.com

p. 46

ليل
International Sales
Fabian&Fred GmbH

fabian@fabianfred.com
p. 74

ليلي وحدها
International Sales

 Festival Distribution: Square Eyes |
Sales: New Europe Film Sales

info@squareeyesfilm.com | www.
 squareeyesfilm.com and

 shorts@neweuropefilmsales.com |
www.neweuropefilmsales.com

p. 74

ماما، أنا بالمنزل
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

p. 97

مبنى أبيض
International Sales

Les Films Du Losange
a.lesort@filmsdulosange.fr

Middle East Distributor
MC Distribution

festivals@mcdistribution.me
p. 47

مخلوق
International Sales

Rita Cine
lautablon@gmail.com

p. 75

مقصورة رقم 6
International Sales

Totem Films
www.totem-films.com

Middle East Distributor
Empire

pascal@e4empire.com, pascal@
empiremena.com

p. 48

ملعب
International Sales

Indie Sales Company
festival@indiesales.eu

p. 49

مورينا
International Sales
The Match Factory

sales@matchfactory.de
p. 50

نازحون
International Sales

Radiator IP Sales
ben@radiatorsales.eu

p. 75

نور شمس
International Sales

Faizalberry Films
nour.shams.film@gmail.com

p. 76

نيترام
International Sales

Wild Bunch International
smichel@wildbunch.eu

Middle East Distributor
Teleview International

info@teleview-int.tv
p. 99

هذا المطر لن يتوقف أبًدا
International Sales

Square Eyes
info@squareeyesfilm.com | www.

squareeyesfilm.com
p. 63

هروب القائد فولكونوجوف
International Sales

Pluto Film
manola@plutofilm.de

p. 51

يوليسيس البد أن يرحل
International Sales

Les Films du Clan
festivals@lesfilmsduclan.com

p. 76
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شكر خاصالمتطوعون

المؤسسات
وزارة الثقافة المصرية

وزارة الصحة والسكان المصرية
وزارة التضامن االجتماعي المصرية

وزارة السياحة واآلثار المصرية
شبكة راديو وتلفزيون العرب )إيه آر تي(

إيجي بيف
إيفينت هاوس

السينماتيك الفرنسي
جي دابليو تي

نيسبرسو إيجيبت
ميركوري فيشوال سوليوشنز

إم أوو 4
روتانا تي في

ذا سيل كرييتيف ميديا سوليوشنز
ذا سكواد برودكشن هاوس

فايتال
وايت سكرين )مصطفى عسقالني وطارق مصطفى(

مجموعة إكس الب

أحمد يحي
آن أشرف 

عالء الدين محمد
ابانوب نبيه 
انجلو نبيل 

انجي ايميل 
اندرو سامي 
باسم مجدي

بولس تاوضروس 
كريستين جورج

دانيال عاطف
عماد رفلة

جورج وينجت
حسن مصطفى

حازم ألزارو
جوليانا جوزيف 
جون ساويرس 

مجدي منير 
محمد شرقاوي 

محمد عبد العظيم 
محمد يوسف 

مخلص ميشيل 
مريم محمد 
مانميت كور

مصطفى طارق 
مالك ماهر

ميالد تاوضروس 
مينا حنا 

مينا فايز 
نادين أشرف 
أوجينا بشاي

بيتر غالب
رضوى فتحي
رمزي عبدالله

رنا ممدوح
رنين عبد الفتاح

ريتا رايموند
ريم نادر

سامي غالي
صامويل فرانسيس

فيكتور مرقص
وسام أحمد 

يود المهرجان أن يشكر األشخاص والمؤسسات التالية: عمر خالد عماره
زياد مدحت محمد سيد

نورين أحمد نجم
نادرة شريف ذو الفقار
مصطفى عادل السيد

ندا حسن حسين عصمت
عمر حسام فارس
هشام وائل مكرم

ياسمين عمرو ابراهيم 
جورج صبري ادوار

سلفيا ناجي هنري
سارة ابراهيم حسن 

محمد عمرو صالح 
سارة شريف ذكرالله

مروان محمد محمد يحيي
فرح حسين حمدان أحمد

ديانا محمد
ناديه سامح محمد

يوسف اشرف موريس
هشام بهاء اسحق
ملك عمرو عباسي

سارة حاتم محمد كمال
يارا مختار محمد

يوسف العنتبلي
ناتالي كميل جليل

مريم محمد عبدالمنعم علي 
جمعة

ندي سوليمان
نازلي مصطفي مدحت طلعت

عمر فتحي عبد الوهاب
أدهم محمد المعتصم

فرح احمد رياض عبد الله
فريدة شريف
سلمي صالح

باسم ميشيل لبيب
سلمى أشرف محمد علي 

كنزي حسام الدين حسن  
هلبيس جمال عدلي

شريف اشرف حاتم حسن عباسي
نيكول كريم حبيب

آية محمد صالح 
أحمد خيري حمدان

حسن خالد مصطفي
احمد خالد بشاره

عمر ممدوح ابراهيم
روزان هاني

جورج تامر
محمد علي انور
منه الله محسن

أندرو رؤوف لطيف
اندرو ارك اديب نصر

ريم سيد
يوسف رضا منير حنا

رامي هاني فؤاد يوسف

مرام حسين
ميرنا كمال

سلمى رضا
لوري رافي

كالرا وجيه
ميرنا فضلي

ميرنا ماهر
شريف ممدوح

اسالم مدحت
روان عبدالله
شيري جورج

أميرة مصطفى
ساندي لطفي

أسماء صبحي
رحمة محمد فرج

يسيرة عشماوي
فادي فوزي
محمود وحيد

ماركوس عادل
بوال عادل
مايا حاتم

بيشوي القمص
مهند محمود

مارينا ابرام
يوسف مجدي

هاجر مجدي
كريم هاني

ميرا ماجد
ابانوب يوسف

عمر خالد نوفل
سارة مجدي الشربيني

افرايم اشرف
إيالريا هاني

مارك ميخائيل
ملك خالد مجدي احمد 

يوسف محمد عبد الرحمن
سارة طارق علي محمد

مريم جويفل
فريده نادر فؤاد بطرس

فريدة طاهر محمد طايل
شويكار احمد ابراهيم محمد

مروان عمرو ابراهيم 
سلمي محمد صفوت

إبراهيم مسعود محمد
رنيم احمد رضوان

أمينة محمد أشرف عبد العال
علي محمد جمال الدين

ايه الله اسامه علي
نادين عاطف

كارال نادر فريد
مازن حمدي مصطفي

منة سليمان
فرح محمد أحمد حسين

كريم عادل نعيم طانيوس

مّنة عصام
حبيبة أسامة

محمود التهامي
ايمان عادل

كارين عادل فايز
ماريو هاني

سميرة ضاهر
رحمة صفوت
يوسف عمرو

ميراي ميشيل
فريدة عفرة

هوري رافي
عمر عمرو حنفي

باسم ايهاب
محمود عطية
بافلي إيهاب

آية المنشاوي
سيلفيا عادل

كيرلس رفعت
جوليانا ميخائيل

ماركو محب
تمارا ماهر

سالي سامي
يوسف سعيد
جوناثان جورج

دعاء ذاكر
عبد الرحمن صفوت

مونيكا رأفت
احمد حليم

أندرو سامح كمال
غادة ناصر

ريماز عادل
ساندي عادل

جورج هانى
ميار الشحات

محمد لبيب
ليديا عصام

دانيال عصام
شيرين محمد
كاثرين إيهاب

يوثام أيمن
محمود نعيم
ماثيو مجدي

ريم محمود
بوال منير

اسالم نعيم
بوال نصيف

اسالم سمير احمد
صوفي ابراهيم

يمنى كمال
أبانوب أسامة رضا

ميرا ميالد
يوستينا مرزوق

مهند عامر

ليلى عماد علي حسين
نور رامي رضا

رغدا أحمد سلمي  
هنا معتز مصطفي

عمر كريم علي
خالد مروان خالد

عمار احمد طارق صالح 
رحمة عادل عبد الله

عمر ايمن عبدالخالق
نور الدين أحمد سعيد

ياسمين هاني
ندي عمرو عمر الغريم
عمرو عادل سيد سالم

ماريا جورج مكرم نصيف
مصطفى صفوت
حسن وائل اسعد

علي حجازي
بسنت هشام محمد كامل

فادي سامح وليم
شهد معتز نبيه

روتان خالد كامل
ماري الياس نجيب الياس

فادي اشرف اسحق 
ياسمين حاتم احمد النحال

يوستينا أسامة منير
نور احمد حازم

أحمد خالد حنفي
مريم كريم الدين سمير النحاس
مي مروان صالح محمد المقدم

نرفانا عبده عبد المجيد
مارتينا جورج كامل عزيز

عمر هشام ابراهيم أباظة
جليلة حسن علي الغمري
سارة ايهاب جميل توفيق
يوليتا الياس نصيب الياس

هنا محمد أحمد
مريم أمجد ولسون

ندي أحمد محمد رزق
علي شريف السيد

سيف الدين سالم احمد 
عبد الرحمن اسامه 

فادي عصام سمير عزيز
فيرونيكا عماد يوسف

زياد طارق احمد محمد
شريف عمر احمد أمين
فرح طارق محمد سعد
عليا هشام السويدي

فريدة راغب
زينة طارق عبد الله محمد
عمار ياسر محمد الكتبي
مونيكا مدحت ميالد عبيد

عبد الرحمن عزالدين 
اندرو عاطف خليفه بولس

والء طارق حمدي حسن



الترفيه واالستجمام

1- ستاد خالد بشارة
2- مزرعة الجونة السمكية 

3- السينما
4- كلوب هاوس 

5- جو كارتس 
6- ملعب التنس

7- شيكي مونكي
8- ميني جولف

9- حديقة ساليدرز كابل
10- أولترا اليت كرافت

11- ديسيرت بريث الند أرت
12- ليالي الواحة البدوية

13- مسرح مارينا
14- سي سينما

الشواطئ والمارينا

1- شاطئ إليمنتس
2- نادي الكايت بوردينج/ شاطئ بوذا 

3- نادي شاطئ فندق ذا ثري كورنرز
4- شاطئ مانجروفي

5- مارينا أبو تيج
6- مارينا أبو تيج 2
7- شاطئ زيتونة

8- ريدسي زون
9- كايت باور

10- نادي شاطئ موودز 
11- شاطئ بلفيوز

12- شاطئ موفنمبيك
13- شاطئ باراديسيو

14- شاطئ شيراتون
15- طويلة 

16- نادي شاطئ سموكري
17- نادي شاطئ مارينا

الخدمات

1- محطة الدراجات اإللكترونية
2- محطة الباص

3- مركز المعلومات
4- خدمات التاكسي والليموزين

5- أكاديمية ميني كيدز
6- مدرسة إيجيس

7- المكتبة 
8- المسجد

9- المستشفى والصيدلية
10- معهد التمريض

11- تي يو برلين )أوديماكس(
12- محطة البنزين

13- المدرسة الفندقية األلمانية
14- الكنيسة

15- إيجي بيف/ مصنع النبيذ
16- المزرعة ومصنع إعادة التدوير

17- عيادة بيطرية ومحل مستلزمات بيطرية
18- دوبل الند

19- جي سبيس
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