السينما الرئيسية
األربعاء  13أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:15صباح ًا إلى  10:15صباح ًا (  45دقيقة عرض  10 +دقائق نفاش)
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مجرد طفل
ال أحد يستطيع تغيير الماضي ،لكن ما يمكن تغييره هو كيفية تفكيرنا به؛ وهذا
ربما يكون بنثر بذور اللطافة واإلحسان واقتالع جذور المرارة والتجاهل .ونحن
كسكان هذا الكوكب ،علينا جميعا مسؤولية أن نترك العالم مكان ًا أفضل وأكثر
صحةً وخضرةً ألجيالنا القادمة.
سوف يضعك هذا الفيلم وجه ًا لوجه مع قضايا خطيرة كنا نتجاهلها في كوكبنا
لزمن طويل .لكن إلى متى سنبقى كذلك؟
المخرج:

سيمون جيامباولو

الدولة:

سويسرا
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة عربية

المدة:

 6دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
سيمون جيامباولو هو مخرج وصانع رسوم متحركة ،وهو ينحدر من
مدينة تيسينو السويسرية .لدى سيمون شهية نهمة لسرد القصص.
في عام  ،2013تخرج بدرجة امتياز في دورة فنون الرسوم المتحركة
بالكمبيوتر وقد نال شهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في
المركز الوطني للرسوم المتحركة الحاسوبية في بورنماوث (في
المملكة المتحدة) .وعلى مدار مسيرته المهنية أخرج ورسم وصور
قصص ًا ألكثر من عشرة أفالم رسوم متحركة قصيرة ،حيث ُعرض بعضهم
في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية واكتسبوا التقدير وحازوا
بعض ًا من الجوائز .أما اآلن فهو ُيعرف كمخرج رسوم متحركة في
االستديو الشهير عالميا " أردمن أنيمشنز".
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طعم حلو للظالم
يركز الفيلم على فتى مفتون بالظالم .يحاول تدريب نفسه على الكتابة بعيون
مغلقة ،أو صعود الساللم ،أو عبور الشوارع .وبسبب هذه التصرفات يوصف بأنه
مثير للمشاكل في المدرسة حيث يحاول األطفال اآلخرون اتباع أفعاله.
في المنزل ،تعاني والدته وأبيه من مشاكل الزواج .في النهاية ،نعلم لماذا قد
يكون الصبي مفتون ًا بالظالم .وهذا ألن والده كفيف ويريد أن يظهر ألي شخص أن
بإمكانه تحقيق أي شيء حتى لو كان أعمى.
المخرج:

ميترا رئيس محمدي

الدولة:

ايران
باللغة الفارسية مترجم للعربية واالنجليزية

المدة:

 20دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
ولدت ميترا ريس محمدي في األول من أبريل عام  .1982وهي كاتبة
ومخرجة ومنتجة ومصورة إيرانية .نشأت في عائلة دينية تقليدية
ولكن كطفل فضولي وحالم ،كانت تقرأ الكثير من الروايات والكتب
التاريخية ،وتلتقط الصور الفوتوغرافية ،وتستمع إلى الموسيقى
الخفيفة والكالسيكية التي شكلت جميعها جزء ًا من شخصيتها
وهدأت عقلها المستكشف .يحمل فيلم "طعم الظالم الحلو" رسالة
عاطفية ويصور الثقافة اإليرانية بطريقة حصرية وخاصة.
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باخ-هونغ
هذه القصة التي تفطر القلب ستدفعك إلى التساؤل حول الكثير من األشياء .فقد
كانت طفولة جين مليئة بالذكريات الحميمة عن عشقها لجميع الحيوانات حولها.
وخصوص ًا ذلك الحصان المميز جد ًا ،باخ-هونغ.
أن األمور تأخذ منعطف ًا مأساوي ًا عندما ُيطلق الجيش النار على باخ-هونغ
بيد ّ
َ
وآخرين غيره .وهذا ما يترك جين حزينة منفطرة القلب .لكن هل ستتخلى عن آخر
ذكرى لديها عن صداقتهما في أوقات األزمات؟
المخرج:

إلسا دوهامل

الدولة:

فرنسا
ياللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

المدة:

 18دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
إلسا دوهاميل من مواليد  10يونيو  1988في مدينة ليل (فرنسا) .في
البدايات ،درست إلسا الرسوم المتحركة في مدرسة إيسات ()ESAAT
للفنون في مدينة روبيه .ثم فيما بعد التحقت بمدرسة أفالم الرسوم
المتحركة  EMCAفي مدينة أنغوليم ،هناك حيث أخرجت فيلمها
الطالبي األول "فرانسواز" في عام  2010الذي تطرقت فيه إلى قضية
امرأة ضحية اغتصاب عندما كانت طفلة .انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة
البودرير للرسوم المتحركة في فالنسيا ،وهناك قدمت فيلم تخرجها
"بيدس فيرتس" (قدم خضراء) عن اثنين جزائريين قاما بإنشاء حديقة
متوسطية في شمال فرنسا.

 10:30صباح ًا إلى  12:40مساء ( 115دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

14+

الجري عكس الرياح
فيلم متقن الصنع يروي قصة ولدين من إثيوبيا يسابقان الزمن لتحقيق أحالمهما.
يكبر الولدان مع ًا في بلدة منعزلة – حتى يغير مصور فوتوغرافي لوحده حياتهم
إلى األبد! حيث يسافر "سليمان" إلى أديس أبابا للبحث عن عمل في مجال التصوير
الفوتوغرافي ،بينما يبقى "عبدي" في المنزل ويتدرب لتحقيق هدفه في أن
يصبح عداء .بعد عشر سنوات ،يعود "عبدي" وهو يعتقد أن سليمان قد مات اآلن.
هل سيستمع إلى ما يقوله قلبه ويبحث عن صديقه القديم؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

جان فيليب ويل
إثيوبيا  ،ألمانيا
باللغة األمهرية مع ترجمة إلى العربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 115دقيقة
فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
جان فيليب ويل ،كاتب محترف ومخرج أفالم اشتهر بأفالمه "الجري
عكس الريح ( ،")2019بوينا فيستا شيكو" " ،الفرسان الثالثة" (.)2011
فيلم "الجري عكس الريح" الذي قام بإخراجه جان فيليب ،هو فيلم
درامي إثيوبي تم اختياره لتمثيل أثيوبيا عن أفضل فيلم روائي
طويل دولي في حفل توزيع جوائز األوسكار الثاني والتسعين،
على الرغم من عدم ترشيحه في النهاية .حيث يحكي الفيلم قصة
صديقين ،يحلم أحدهما بأن يصبح عداء أولمبي بينما يطمح اآلخر
في أن يصبح مصور فوتوغرافي.

السينما الرئيسية
األربعاء  13أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:50مساء ( 100دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)
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في حلمي
يسلط الفيلم الضوء على حياة طارق ،صبي في التاسعة من عمره ،وعلى التجارب
التي خاضها بعد تعرضه لحادث مروع فقد فيه والده ودخلت أمه في غيبوبة.
يفقد طارق في نهاية المطاف ذاكرته ،ولم يبقى ما يربطه بالماضي سوى األحالم
التي تحمل دالالت رمزية.
ولكن كيف سيوظف الصبي حياته الجديدة وأحالمه ليبقى على قيد الحياة حين
عودته بعد الحادث إلى منزل جده في القرية؟
المخرج:

مراد شيزي

الدولة:

تركيا
باللغة التركية مترجم بالغتين العربية و الإلنجليزية

المدة:

 100دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
مراد شيري من مواليد عام  1980في بلدة جيريد ،في مدينة
بولو التركية .أكمل تعليمه االبتدائي والثانوي في أنقرة .وفي
عام  2000ذهب إلى اسطنبول (مدينة األساطير واألحالم) والتحق
بقسم السينما في أكاديمية العلوم والفنون والفلسفة ()BSF
التي تم افتتاحها في مدينة تقسيم ،حيث درس هناك لمدة
سنتين .فاز فيلمه الذي أخرجه "في حلمي" بمهرجان مالطية
السينمائي .تم عرض هذا الفيلم في  25دولة مختلفة وفاز
بالعديد من الجوائز .يستعد مراد شيري لتصوير فيلمه الثاني
بعنوان "أراك غداً" في عام .2022

