
منصة الشارقة لألفالم
عروض أفالم

20-14 ديسمرب 2019
سينما سراب المدينة

سينما الحمراء

السبت 14 ديسمرب
الربنامج 1

8:00 مساًء 
سينما سراب المدينة

أطفال البحرية )2019(
إخراج: إيمرسون ري�يس 

الفلبني 
روائي | 17 دقيقة 

بالتغالوغ مع  ترجمة إلى اإلنجليزية 

تلعب ليلي وبيال لعبة “شرطي وحرامي” بالقرب من البحرية، وسرعان ما 
ت�تحول اللعبة الربيئة إلى مطاردة مميتة عندما يلتقيان بجندي وحيد يتعرض 

للمطاردة جراء الت�آمر على احتالل أرضهما. تواجه الطفلتان الصغريتان صعوبة 
بالغة لالختيار بني االنصاف والواجب أثناء بحثهما المضني عن سبيل للخالص 

من هذا التناقض. 

من الجبل )2019(
إخراج: فيصل األطرش 

سوريا، األردن، الواليات المتحدة األمريكية 
روائي |  21دقيقة 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يناضل زعيم الثورة السورية الكربى صاحب الشخصية المؤثرة والمتوقدة عام 
1925 إلبقاء شرارة الثورة مّتقدة في المنفى، لكن عندما ت�أتي معركة االستقالل 

على حساب سالمة عائلته، يتوّجب عليه أن يقرر إلى أّي مدى يمكنه التضحية.

ليلي، وأخريًا )2019(
إخراج: جوليان ألكسندر

الواليات المتحدة األمريكية | المملكة المتحدة 
روائي | 26 دقيقة 

باإلنجليزية والعرب�ية 

تربط ليلى ألفة غري�بة مع منطقة جبال األطلس في المغرب، حيث عاشت 
والدتها هناك قبل انتقالها إلى أوروبا. بعد وفاة والدتها، فقدت ليلى 

ارتباطها بثقافتها، مما دفعها للسفر إلى المغرب، متعقبة األخبار التي 
تدعي رؤية أسود األطلس، التي ُيعتقد أنها أنقرضت منذ زمن بعيد. خالل بحثها 

في األراضي البعيدة عن أدلة ت�ثبت وجود هذه السباع، تنتقل من المدينة 
إلى الريف كأنها تسافر عرب الزمن، لتلتقي بوجوه من حكايات والدتها أصبحت 

مألوفة لها اآلن. يعرفها هؤالء الناس على ما يبدو، ولكن ما كان لليلى أن 
تعرفهم على اإلطالق، أليس كذلك؟ 

األحد 15 ديسمرب 
الربنامج 2 

4:00 مساًء
سينما الحمراء

شامل )2018( 
إخراج: كورينا شوينجروبري إيليتش

سويسرا
وثائقي | 10 دقائق

صامت

يأخذ الفيلم المشاهدين تحت ت�أثري الرتفيه الجماعي إلى أعالي البحار.

كل ذلك الهالك على حافة اليابسة )2019( 
إخراج: هريا نبي 

باكستان 
وثائقي | 30 دقيقة 

باألردية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

تدخل سفينة الشحن “سيدة المحيط”، التي بمقدورها الكالم في هذا 
الوثائقي الخيالي، في حوار مع عمال ساحة غاداني للسفن المحطمة، 

وتنتقل المحادثة من األحالم والرغبات إلى أماكن لها أن تدعى وطنًا، وصوالً 
إلى العنف الهيكلي المتجّسد في تقطيع أوصال السفينة. يواصل العمال رغم 

مجابهتهم الموت يوميًا التلطلع إلى مستقبل أفضل.

أوترانتو )2019(
إخراج: إي�ونيان بيساي وسوترييس تسيجانوس

ألبانيا
وثائقي | 25 دقيقة

باأللبانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

“كاتريي آي راديس” هو أول قارب غرق أثناء حصار بحري ُضرِب في وجه 
موجات الهجرة عرب البحر األبيض المتوسط، وقد تحول إلى نصب تذكاري 

للهجرة العالمية أقامته الدولة اإليطالية، وهي السلطة ذاتها التي أمرت 
بإغراقه. يعرب أقارب الضحايا البحر األبيض المتوسط من فلوري في ألبانيا، إلى 
أوترانتو في إيطاليا، ليعاينوا تحول حطام السفينة من دليل على ما حدث إلى 

منحوتة من دون سياق تزي�ن ساحة عامة في إيطاليا.

لوتس )2018(
إخراج: محمد رضا فاتندوست

إي�ران
وثائقي | 14 دقيقة

بالفارسية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

في أبري�ل 2010، وبعد بناء سد الفور في الفوراك، وغرق العديد من القرى 
بمياه وصل عمقها إلى 80 مرتًا. انتظرت امرأة عجوز لمدة 12 عامًا كي تحصل 

على تصري�ح لعبور بحرية الفور، حتى ت�تمكن من الوصول إلى جزي�رة حيث 
ينتظرها آخر سكان الفوراك.

الربنامج 3 
6:00 مساًء

سينما الحمراء

تلك الغيمة ما فارقتنا قط )2019(
إخراج: ياشاويني راغوناندان

الهند 
تجري�بي | 65 دقيقة 

بالبنغالية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

في قرية ليست بعيدة من هنا، يستخدم الناس بكرات األفالم المهملة 
لصنع الدمى التي تصدر أصواتًا كاألجراس والصفارات والدوامات، ويعمدون 

في سبيل ذلك إلى تمزي�ق أشرطة األفالم ولصقها وربطها، في جو من 
الرتابة والت�كرار، لتخرج إلينا بني الحني واآلخر بعض السرديات من نظائر الفيلم 

الممزقة، محيطة خلفية الصورة بالخياالت. 



الربنامج 4
8:00 مساًء 

سينما سراب المدينة

الحصن )2019-2016( 
إخراج: أندي أمادي أكوروفور 

اليابان 
تجري�بي | 15 دقيقة 

باليابانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يروي الفيلم، المكون من خمسة أجزاء، قصة الوحدة والعزلة في عالم اليوم 
ويعرّب عنها عن طري�ق الرقص، ويسلط الضوء على ارتفاع معدالت االنتحار في 
اليابان، جراء الوحدة غالبًا، من خالل متابعة حياة راقصة تختار كسر العزلة التي 

فرضتها على نفسها لالحتفاء بالحياة وتحقيق حلمها في الرقص في الشوارع.

وحدها السماء فوقنا  )2019(
إخراج: آرثر كالينجان

هولندا
تجري�بي | 29 دقيقة

باإلنجليزية

يبدأ الفيلم من قصة رمزية آتية من الذاكرة الفردية والجماعية، متعلقة 
بتحقيق في حادث تحطم طائرة في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية، حيث ال تزال 

ناجية واحدة على قيد الحياة. يصبح هذا الحدث نقطة الدخول إلى شبكة مكثفة 
من األحداث التي تبدو غري مرتابطة، بحيث يصبح المشاهدون شهودًا غري 

مبالني بالمجابهة السياسية والث�أر. يروي الماضي الكوارث الحالية، والطبيعية 
والسياسية والت�كنولوجية المتبوعة بحكايات است�ثنائية عن البقاء.

إذن الهبوط )2017(
إخراج: إيڤا ساودرجيت دويهي

لبنان
تجري�بي | 17دقيقة

بالعرب�ية و الليتوانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يست�كشف هذا الفيلم، الذي تم تصوي�ره في مواقع مختلفة جرى استخدامها 
كنقاط للهبوط أو المطارات، تاري�خ الطريان المنسي في لبنان بينما ترتفع 

الكامريا من خالل سرد مواٍز بلغة أجنبية مع بطل يبحث عن مكان للهبوط.

عابر في الزمن )2018(
إخراج: لوريدس أندرسون سون

الدنمارك
تجري�بي | 8 دقائق

صامت

يعيش “عابر في الزمن” في مكان يصطدم فيه مخلوقان وعالمان متميزان؛ 
إنها دراسة لاللتقاء اإليمائي بني يد اإلنسان والطيور التي تحّط عليه. يبحث 

الفيلم في مواجهات مصريية بني اإلنسان والطيور، حيث ترمز اليد إلى رغبة 
اإلنسان في معرفة شيء آخر، بوصفها تلتقط مرارًا وت�كرارًا الطيور المهاجرة، 

وت�تفحصها، وتقيسها، وتضع األطواق في أقدامها، وتسجلها قبل إعادتها 
إلى الربية.

اختطاف )2017(
إخراج: شامبافي كاول 

الواليات المتحدة األمريكية 
تجري�بي | 15 دقيقة 

صامت، ترجمة باإلنجليزية 

تسكن بعض الشخصيات في إحدى الطائرات، وتنظر إليها “كوسيلة فرار” تربهن 
على الرغبة في التملص، كأحد األغراض الشائعة الستخدام الطائرة. 

االثنني 16 ديسمرب
الربنامج 5 

4:00 مساًء 
سينما الحمراء

لو ما كنا سوا )2018(
إخراج: نور غرز الدين

لبنان
روائي | 85 دقيقة

بالعرب�ية و اإلنجليزية مع ترجمة إلى العرب�ية و اإلنجليزية والفرنسية

تصادق فتاة أمريكية من جيل األلفية الثانية ربة بيت لبنانية، وتزرع الفوضى 
في حياتها المنظمة.. ولتقودهما الصدفة في إحدى الليالي لتصبحا شريكتني 

في جريمة. 

الربنامج 6 
6:00 مساًء 

سينما الحمراء

َمَحارث )2019(
إخراج: أحمد عيد 

المملكة العرب�ية السعودية 
وثائقي | 7 دقائق 

بالعرب�ية مع الرتجمة إلى اإلنجليزية والعرب�ية 

يتابع الفالح البسيط فيصل المسقري أعماله اليومية الصباحية في مزارع 
العائلة الواقعة في جبال زهوان شمال جازان في المملكة العرب�ية 

السعودية. 

في أرض الربتقال الحزي�ن )2018(
إخراج: ضياء الجربي

فرنسا
وثائقي | 26 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يركز هذا الفيلم على رسالة من أب إلى ابنه الذي تؤدي والدته إلى طرح 
أسئلة ت�تعلق باألبوة والمرياث والنفي، حيث ت�تحول شقة صغرية إلى نقطة 

لقاء بني ثالثة أجيال متفرقة في تونس وفرنسا.

لم أعد أكتم )2018( 
إخراج: مريم العوضي

اإلمارات العرب�ية المتحدة
وثائقي | 10 دقائق

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

بعد مرور 15 عامًا على تجاهلها مصدر قلقها، تعرّب مريم أخريًا عن مشاعرها 
تجاه والدتها غري اإلماراتية وعدم االرتياح الذي تشعر به في المجتمع 

اإلماراتي جراء خلفيتها المختلطة.

أنا وجدتي )2018(
إخراج: ساره المهريي 

اإلمارات العرب�ية المتحدة 
وثائقي | 25 دقيقة 

بالعرب�ية واإلنجليزية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يستعرض الفيلم التغي�ريات الكبرية التي شهدتها دولة اإلمارات العرب�ية 
المتحدة في العقود األخرية، وي�ركز على العالقة بني المخرجة اإلماراتية 

الشابة مع جدتها من طرف أبيها، الوحيدة الباقية على قيد الحياة من 
أجدادها. درج الشبان والشابات في اإلمارات على تناول طعام الغداء في بيت 

الجد كل جمعة، ورغم التزام المخرجة بهذا التقليد، إال أنها وجدتها يفتقران 
معرفة أي شيء عن بعضهما.

شد الرحال )2017(
المخرج: أحمد محسن الدمرداش 

مصر 
وثائقي | 16 دقيقة 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يت�تبع هذا الفيلم الوثائقي الحياة اليومية لمجموعة مهمشة تعرف باسم 
“العرب الرحالة”، ويسلط الضوء على أزيائهم وتقاليدهم، وأصولهم 

وعاداتهم اليومية، وأمنياتهم وأحالمهم، وأفراحهم وأتراحهم. 

الربنامج 7 
8:00 مساًء 

سينما سراب المدينة

الفرس النافقة نيبوال )2018( 
إخراج: طارق أكتاش

تركيا 
روائي | 73 دقيقة 



بالرتكية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يجد هاي ابن السبع سنوات فرسًا نافقة في السهل المرتامي، وي�راقب والده 
وبعض الرجال يحاولون جاهدين التخلص منها. وعلى الرغم من ضبابية هذه 

الذكرى في مخيلته، إال أنه بقي مت�أثرًا بشدة بهذه الحادثة التي لمعت في 
ذاكرته عندما جرح نفسه أثناء طقوس األضاحي، ليخوض شيئًا فشيئًا في مسار 

روحي محتوم يجابه فيه العالقة بني البشر والطبيعة ووحدة الحياة مع المادة. 

الثالثاء 17 ديسمرب
الربنامج 8 

4:00 مساًء
سينما الحمراء

ليانا )2017( 
إخراج: آرون كوب وأماندا كوب 

مملكة إسواتيني 
وثائقي | 77 دقيقة 

باإلنجليزية والسيسواتية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

تولد هذه الحكاية اإلفريقية المصورة في مخيلة خمسة أطفال يتامى من 
إسواتيني، يجتمعون معًا إلخبارنا قصة عن المثابرة، يستنبطونها من أسوأ 

ذكرياتهم وأفضل أحالمهم، وي�روون قصة شخصيتهم الخيالية، وهي فتاة 
سوازيالندية تخوض رحلة خطرة إلنقاذ أخويها التوأمني، في رحلة تمتزج فيها 
المشاهد الوثائقية مع اللمسة الشعرية، للخروج على مألوف األنواع الفنية، 

واالحتفاء بقدرة السرد القصصي على التغي�ري. 

الربنامج 9 
6:00 مساًء

سينما الحمراء

تراب )2017( 
إخراج: علي جان دورباش

تركيا
تجري�بي | 18 دقيقة

صامت

من خالل تقسيم الشاشة إلى تسعة إطارات سينمائية، يروي فيلم “تراب” 
رحلة شاب يحمل حفنة من الرتاب إلى قرب جندي يصادف أنه يدفن جث�ته. مع 

دمج الشكل في السرد، يمكن مشاهدة كل مرحلة من مراحل رحلته بشكل 
متزامن. أينما يذهب، تبقى رائحة الرتاب نفسها.

إّني حّبة القمح )2018(
إخراج: باسم سعد 

لبنان 
تجري�بي | 14 دقيقة 

بالعرب�ية واإلنجليزية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

اختلفت مشاعر اللبناني�ني تجاه تمثال عمالق للقديس مار شربل بعد نقله 
ونصبه على قمة أعلى جبل في فاريا في أغسطس 2017. وتشتهر شركة 

بريوت الدولية للصناعات البحرية والتجارة ش.م.م التي نفذت المشروع 
بأعمالها الصناعية التقنية في مجال الهندسة البحرية وخططها الرامية إلى 

بناء أول جزي�رة طافية في الشرق األوسط. 

السحابة المظلمة )2019(
إخراج: ندوميسو منغوني 

جنوب إفريقيا 
تجري�بي | 7 دقائق 

بالزولو مع ترجمة إلى العرب�ية واإلنجليزية 

تدور أحداث الفيلم في عام 1220 على أطالل مملكة مابونغوبوي العظيمة، 
ويستعرض تجمع عالم الزولو ونظم تفوقه ضمن إطار رقمي، منفّيًا من البعد 

الرابع إليصال رسالة قد تجمع شتات حضارة السود ضد اإلمرباطورية الرقمية 
التي أقامها نكومكايسي المخادع، والذي نقل تاري�خ الناس من الغيوم إلى 

خوادم شركته، ليقطع الصلة التي تجمع الناس بتاريخهم.
 

نحو الشمس )2019(
إخراج: نور عويضة

لبنان
تجري�بي | 17 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

أنت اآلن في القاعة الرئيسة لمتحف بريوت الوطني. يذّكرك حارس بأنك 
مدعو للمس القطع األثرية. تواجه اآلن فتحة في الجدار في الزاوية اليسرى 

السفلية من الفسيفساء. يشري الصوت في السّماعات إلى أنه من صنيع 
قّناص. بدافع الفضول، ت�تصل بالرقم 1-9-9-1 لالستماع إلى بقية القصة.

ذاكرة فلمية ممحية - في طري�ق طوي�ل لالشيء )2019(
إخراج: أمنية صربي

مصر
تجري�بي | 7 دقائق 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يست�كشف الفيلم ويناقش محدودية ماديات األسطح الحساسة للضوء، 
وقدرتها على تسجيل وتوثيق تجاربنا وواقعنا، ويستخدم الفيلم نفس 

األسطح محل النقاش، من خالل األنالوج والمستشعرات الرقمية وذاتية الصنع، 
في محاولة إلعادة تشكيل ذكريات وأحداث شخصية من فرتة زمنية ال تذكرها 

الفنانة نفسها بالصورة الكاملة. 

آثار أغنية )2010–2018(
إخراج: سيباستيان دياز موراليس 

إندونيسيا 
تجري�بي | 25 دقيقة 

بالماالوية/اإلندونيسية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

تدخل امرأة اسمها هستوري )تاري�خ( إلى مدينة جاكرتا من خالل مينائها 
البحري، باحثة عن شخص ما، صديق قديم، قد يكون المدينة نفسها، لتجد أن 
هذا المكان المتجسد في شخص قد عفا عليه الزمن، وربما حوّله إلى شيء 

آخر مختلف تمامًا. 

الربنامج 10 
8:00 مساًء

سينما سراب المدينة

عرق متعمد )2019(
إخراج: كريستيل نيكوت

هونغ كونغ
تجري�بي | 67 دقيقة

باإلنجليزية مع ترجمة إلى العرب�ية

فيكتوريا باي، هونغ كونغ، 2030. على متن قارب سريع، تشارك ممثلة دراما 
كورية، وجامع تحف صيني، ومصرفّي فرنسي، وصانع مأكوالت هونغ كونغي، 

وسائس خيول بريطاني، وباحث زراعي هندي، في ما يبدو أنه حفل مواعدة 
سريع. يتعرض هؤالء الستة الباقون بعد كارثة مناخية إلى ضغوط للتواصل مع 

أعضاء الجماعات اإلثنية األخرى لضمان مستقبل البشرية.

األربعاء 18 ديسمرب
الربنامج 11 

4:00 مساًء 
سينما الحمراء

لدى والدي مسدس )2019(
المخرج: آنا مينديس 

المملكة المتحدة 
روائي | 7 دقائق 

باإلنجليزية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

ولدت المخرجة أثناء مشاركة والدها في الحرب الدائرة في غينيا بيساو، التي 
كانت آنذاك مستعمرة برتغالية، أو إقليمًا تابعًا للربتغال، كما سماها الدكتاتور 
ساالزار. أحضر والدها بعد عودته من الحرب قردًا ومسدسًا، وبعد نفوق القرد، 
بقي المسدس ساكنًا منزل العائلة في الربتغال، مثريًا لديها سؤاالً دائمًا حول 

السبب الذي دفع أباها الصامت لالحتفاظ به. 

الرجوع )2017(
إخراج: مايك ماالجاليان 

لبنان 
روائي | 9 دقائق 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

امرأة شابة يتصاعد توترها عندما تعلم بعودة زوجها الذي اختفى إبان الحرب 



األهلية اللبنانية منذ 30 سنة. 

تارتاروس )2019(
إخراج: عمر الهامي

مصر
روائي | 20 دقيقة

بالعرب�ية واليونانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية
 

يست�كشف الفيلم التعقيدات األخالقية للعالقات الذكورية المتضمنة الصداقة 
العميقة، والموت، والهوس، والمسار الثابت لقواعد السلوك، وتستدعي رجالً 

ضائعًا إلى غياهب النسيان. يجابه رجل عصابات منهك شبحًا من ماضيه، حيث 
يحضر من دون رتوش أو تحذير حامالً رسالة قدرية. 

أرض مباركة)2019( 
إخراج: فوم نجوك الن

فيتنام
روائي | 19 دقيقة

بالفيتنامية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

في منظر طبيعي لكثيب رمل ثمة مقربة )أو أنها ملعب للجولف؟(، حيث 
يتالقى الماضي والحاضر في البحث عن قرب.

بعيدًا في الليل )2018( 
إخراج: سيد ميسم علي شاه

الهند
روائي | 24 دقيقة

بالهندية والتاميلية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

مجموعة من المراهقني يستقلون القطار للمشاركة في مباراة كرة قدم.

الربنامج 12 
6:00 مساًء 

سينما الحمراء

قيادة الديناصورات )2019(
إخراج: إيما بيرب بركيت 

الواليات المتحدة األمريكية 
تجري�بي | 10 دقائق 

باإلنجليزية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

محتال تسوي�ق بعمر 89 سنة يظهر مجددًا على طري�ق منعزل في الغرب 
األمريكي. 

ضعيف بما فيه الكفاية ليسمع )2019( 
إخراج: فيليكس كالمنسون وروزبة أخباري

تركيا
تجري�بي | 40 دقيقة

بالرتكية مع ترجمة باإلنجليزية

يهب الفيلم المياه واألرض صوتًا، ويمضي بنا على مدار يوم في رحاب نهر 
الفرات. تحت�كم القصة على مرجعيات متعلقة بمقتل أحمد جبار كريم علي، 

صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، أغرقته القوات الربيطانية في عام 2003 بعد 
اتهامه بالسرقة. يصوغ شبحه الخيالي السرد من خالل طرح أسئلة حول سلطة 

أولئك الذين يتحكمون في موارد وتاري�خ النهر واألرض المحيطة به.

جبل أوسوريسان )2018( 
إخراج: كني دايمارو وناتاشا نيسيك 

فرنسا 
تجري�بي | 17 دقيقة 

باليابانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية
 

رسم كني ديمارو وناتاشا نيسيك لوحة جصية خيالية للرتاث الثقافي ودوره 
في أماكن ضربتها الكوارث، وهما يسكنان في جبل أوسوريسان، جبل الخوف، 
بالقرب من قرية روكاشو النووية. يسعى كل شخص يزور إيتاكو إلى التصالح 

مع الموتى، وي�بقى السؤال إن كان باإلمكان التصالح مع اإلرث الذي تخلفه 
الكوارث النووية. 

الصني ليست الصني )2018(
إخراج: ريتشارد توهي 

اسرتاليا 

تجري�بي | 14 دقيقة 
صامت

شهد العام 2017 ذكرى مرور 20 سنة على تسليم هونغ كونغ إلى الصني، 
وانتصاف هذا االنتقال المرتبط بدولة واحدة ونظامني مختلفني والمزمع 

استمراره ألربعني عامًا. كانت تايوان في السابق تسمى الصني اإلمرباطورية ثم 
فورموسا، بينما تدعى اليوم بجمهورية الصني، وتقع قبالة سواحل جمهورية 
الصني الشعبية. شوهت العديد من المظاهر في الشوراع الفضاء والمكان، ما 

ولد إحساسًا مستمرًا بالزوال واالنتقال بني دولتني: الصني وغري الصني.

32 - رب�يت )2018(
إخراج: فيكتور أوروزكو

ألمانيا / المكسيك
تجري�بي | 8 دقائق

باإلسبانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

كانت جدة فيكتور أوروزكو مقتنعة بأن الحيوان الوحيد الذي ارت�كب الخطأ 
نفسه مرتني هو الكائن البشري، بينما كان هو مت�أكد من إمكانية إصالح كل 

شيء باستخدام “كونرتول+ Z” على لوحة مفاتيح الكمبيوتر. في هذا الفيلم 
التجري�بي القصري، ينشئ أوروزكو اإلنرتنت الخاص به، وهو بمثابة عالم مواٍز 
حيث يفسد فقدان الذاكرة واألخطاء والمراقبة واإلدمان الجميع وصوالً إلى 

كل شيء.

الربنامج13 
8:00 مساًء 

سينما سراب المدينة

باثر بانشالي في بورال )2017( 
إخراج: أليكس كونينغهام 

الواليات المتحدة األمريكية 
وثائقي | 12 دقيقة 

صامت 

سافر أليكس كونينغهام إلى الهند بحثًا عن موقع تصوي�ر فيلم باثر بانشالي 
)أغنية الطري�ق(، الذي أبدع المخرج ساتياجيت راي في إخراجه عام 1955. كانت 

بورال وقت�ئذ قرية نائية، وأمست اآلن ضاحية صاخبة تحت�كم على كل العالئم 
الحضرية الهندية الحديثة من حيث توفر الكهرباء والمياه الجارية والشوارع 

المعبدة المكتظة، إال أنها ما زالت على حالها من عدة زوايا. تفتخر البلدة 
بمكانتها المميزة في تاري�خ السينما، بينما ت�تواصل فيها الحياة من دون انقطاع. 

مهرجان المصابيح: بضع إيقاعات )2018(
إخراج: دانيال رشيد

باكستان
وثائقي | 25 دقيقة

البنجابية

“ميال شرياجان” أو )مهرجان المصابيح( هو احتفال سنوي يحيي الذكرى 
السنوية لوفاة الشاعر الصوفي البنجابي والولي التقي شاه حسني الذي 

عاش في الهور في القرن السادس عشر. مع قدوم الرب�يع، ت�تدفق فئات 
متعددة من األتباع إلى ضري�ح الشاعر، في مسعى منها لتحقيق األمنيات، 

والتربك بالولي، وتحقيق النشوة الروحية، والتوّحد مع اهلل والتضرع إليه في 
طقوس تعّبدية.

أدفأ وأدفأ  )2019(       
إخراج: سابرينا تشاو

اإلمارات العرب�ية المتحدة
وثائقي | 11 دقيقة

بالماندرينية مع ترجمة إلى العرب�ية واإلنجليزية

فيكي، مغرتبة صينية تبلغ من العمر 25 عامًا، تعمل رسامة جدارية في “وارنر 
بروذرز”، وهو موقع بناء عالمي في أبوظبي. في لحظة عاطفّية جّياشة، 

تلتقي فيكي وأصدقاؤها ومخرجة الفيلم في مكان عابر، يتخيلون ويحلمون 
ويأملون أن ت�تذكرهم المدينة. أثناء سرد التجارب اليومية لفيكي وأصدقائها، 

تحاول الراوية فهم عالقاتها الغامضة معهم.

كائنات الذاكرة  )2018(
إخراج: سودها بادماجا فرانسيس

الهند
وثائقي | 25 دقيقة

بالماالياالمية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يرسم هذا العمل االنطباعي صورة لـ “كوي�زيكود”، وهي بلدة تقع شمال والية 



كرياال، ويضيء على االنغماس الروحي ألهلها في الموسيقى. يسافر الفيلم 
عرب الموسيقى وذكريات الكثري من البشر - من صاحب محل لبيع “الراديوهات” 

ومغنية في بداية مشورها الفني، مرورًا بمغنيات )فريدات( قّدمن عروضًا 
في التجمعات الموسيقية التقليدية في الماضي، وصوالً إلى عمال السوق 

عّشاق الغناء وخرباء الموسيقى، وغري ذلك من أغراض وذكريات.

الخميس 19 ديسمرب 
الربنامج 14 

4:00 مساًء
سينما الحمراء

من دون عنوان )نكران الرحيل إلى األرض(  )2019(
إخراج: ماريان مايالند

ألمانيا
وثائقي | 29 دقيقة

باأللمانية مع ترجمة إلى اإلنجليزية
 

يتمحور الفيلم حول معسكر ألسرى الحرب األلمان إبان الحرب العالمية الثانية، 
وصناعة األسلحة في منطقة حوض “رور” في حقبة ما بعد التصنيع، والعالقة 

بني الذاكرة الفردية والجماعية. ينطلق الفيلم من ذكرى طفولية متصلة 
بالعثور على أحفور في الصخورالمتواجدة قرب سكة حديد مهجورة، ويت�تبع 
الروابط التي تجمع “ستاالغ في آي إف”، وهو معسكر سابق ألسرى الحرب 

في “بوخولت”، بشركة “كروب” في إيسن. 

كم كانت حديقة كاالباش خضراء )2017(
إخراج: ترونغ مينه كو

فيتنام
وثائقي | 15 دقيقة

بالفيتنامية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يستعيد المخرج الفيتنامي المخضرم ترونج مينه كو فظائع اإلبادة الجماعية 
الكمبودية عرب رسومات مبسطة في حديقة كاالباش الخصبة. إنه فيلم قصري 

وصادق وشخصي مع مفاجأة غري متوقعة.

طرابلس: سوق األحد )2018(
إخراج: يحيى مراد 

لبنان 
وثائقي | 16 دقيقة 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

في خضم الحرب األهلية اللبنانية واالحتالل السوري للبنان، انسحب المقاتلون 
السابقون من جنسيات مختلفة من المشهد، قاصدين الهروب من الصراع 

الدائر، واستقروا في ضواحي طرابلس، ثاني أكرب المدن اللبنانية، واكتسبوا 
شعورًا باالنتماء والحرية من سوق األحد للبضائع المستعملة. 

خيال )2017(
إخراج: زينة القهوجي

بلجيكا
وثائقي | 20 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

ارتفعت معدالت الطالق في اآلونة األخرية بني الالجئني السوري�ني في أوروبا. 
وفي معظم الحاالت، ت�تخلى النساء عن أزواجهن، الذين بدورهم يعجزون 

عن فهم الحاصل، وليشّكل المفتقد لدى الزوجات لغزًا بالنسبة إليهم.  تصّور 
المخرجة في هذا الفيلم القصري موقف األزواج المنحدري�ن من الخلفية 

نفسها، في محاولة لفهم وكشف جزء من السر. 

الربنامج15 
6:00 مساًء 

سينما الحمراء

لن يكون من الممكن مغادرة كوكب األرض ما لم ت�كن هناك جاذبية )2017(
إخراج: دريانت زينيلي

ألبانيا
تجري�بي | 14 دقيقة

صامت

ماري�و وميتالورجيك: لقاء بني اليوتوبيا والديستوبيا.

لطالما كان ماري�و شغوفًا بالطريان وبناء الطائرات. ميتالورجيك موقع مصنع 
مهجور في ألبانيا، حيث كان يعمل فيه 12 ألف إنسان خالل السبعينيات. بات 

ماري�و اليوم خبريًا في تجميع آالت الطريان وأحالم الوصول إلى الفضاء 
الخارجي. من ناحية أخرى، أصبح ميتالورجيك اآلن فارغًا – وهي دليل على 

فشل الشيوعية األلبانية في بناء مجتمع مثالي. 

الطري�ق )2019( 
إخراج: روزبة أخباري و فليكس كالمنسون

أرمينيا / إي�ران
تجري�بي | 18 دقيقة

بالروسية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يتناول “الطري�ق” االقتصاد السياسي والبيئة االجتماعية للبنية التحتية 
الحدودية في جنوب أرمينيا. بالنظر إلى كيفية إعادة هيكلة عمليات العسكرة 

السريعة والليربالية الجديدة التي خضعت لها الحدود، يركز هذا الفيلم على 
حدثني مهمني يوضحان التحوالت السياسية السائدة في المنطقة: المحو 

األخري لسكة يريفان-باكو التاريخية، والبناء المرتقب لمنطقة اقتصادية صناعية 
حرة لتحل محلها.

صوفيزم )2018(
إخراج: يونس بن حجرية 

تونس
تجري�بي | 20 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية والفرنسية

رقصة الجسم تحتضن رقصة اآللة ... يبدأ الفيلم كوثائقي تعليمي عن تقنية 
ع وصوالً  إلى  معالجة الصوف، من جز صوف األغنام وتنسيق الصوف المجمَّ

عمليات الحلج والغزل التي تلي ذلك. بعد التسلسل االفت�تاحي، يتحول الفيلم 
الوثائقي الصرف إلى رؤية جمالية تحدث تغي�ريًا على اآلالت من خالل سلسلة 

من المؤثرات البصرية وت�تابع عملية التصنيع.

الربنامج 16 
8:00 مساًء

سينما سراب المدينة

فكرة ثانية )2019( 
إخراج: بالل الخطيب 

فلسطني 
روائي | 15 دقيقة 

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية 

يحكي الفيلم قصة فاضل ونجيبة، أٌخ وأخت يعيشان في قرية وتجمعهما 
عالقة است�ثنائية. يعترب سّكان القرية فاضل “مضطربًا نفسيًا”، أما نجيبة فلها 

طريقتها الخاصة في تصور الواقع، ليس استجابة لحالة شقيقها فاضل، وإنما 
ألن الحياة كما تراها أسهل مما تبدو، وهذه البساطة ت�كفيها حتى ال تعري 

انتباهًا إلى أحكام القرية تجاهها وتجاه أخيها.

انقسام )2018(
إخراج: غسان الماجري 

تونس 
روائي | 10 دقائق 

بالعرب�ية مع ترجمة باإلنجليزية 

ينتهي المطاف برجل عانى من تجربة مؤلمة إلى نبش الفضالت في شوارع 
العاصمة التونسية، ليحيي هذا الوضع في داخله أفكارًا وجودية آتية من ماضيه. 

األطرش والزفة )2018(
إخراج: يزن الغزاوي

األردن
روائي | 23 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

في دولة شرق أوسطية مضطربة )خيالية(، يختبئ الرئيس بعد تلقيه تهديدات 
من فصيل متمرد. يعرث عامل التوصيل مصطفى من دون قصد على مكان 
اختباء الرئيس، وهو عبارة عن شقة في زاوية متهالكة من المدينة. يتم 

أخذه فورًا لقتله، واستجوابه من النقيب أمني المخلص بشدة للرئيس. ال يعلم 
كالهما أن ظهور مصطفى ليس مصادفة على اإلطالق.

سمكة سمينة )2019(
إخراج: كودي زيغالر

الواليات المتحدة األمريكية
روائي | 4 دقائق



باإلنجليزية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

سمكة سمينة كوميديا سريالية ت�تبع أحد رواد الحفالت الذي يرت�كب خطأ فادحًا 
عندما يطلب من منسق الـ “دي جاي” تغي�ري الموسيقى.

الدنيا حفلة )2019(
إخراج: رائد السماري

المملكة العرب�ية السعودية
روائي | 14 دقيقة

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

يتحّول حفل التخرج الذي خططت له دنيا بشكل متقن إلى كارثة عندما يتم 
التخلي عنها من قبل كل من يساعدها في المنزل. 

من أجل يوسف )2018( 
إخراج: يوسف البقشي 

الكويت
روائي | 5 دقائق

بالعرب�ية مع ترجمة إلى اإلنجليزية

تشاهد والدة يوسف فيلم رعب على التلفاز في الصالون، بينما يلعب بالقرب 
منها يوسف البالغ من العمر خمس سنوات.

الجمعة 20 ديسمرب
الربنامج 17 

8:00 مساًء
سينما سراب المدينة

ستالينغراد باريس )2019(
إخراج: هند مديب وتيم ناكاشي 

فرنسا 
وثائقي | 86 دقيقة 

العرب�ية واإلنجليزية والفرنسية مع الرتجمة إلى اإلنجليزية 

يناقش هذا الفيلم الوثائقي قدرة الناس على النجاة في مكان مصمم إللغاء 
وجودهم، حيث يتعرض أحد مخيمات الالجئني في منطقة ستالينغراد في 

باريس إلى عمليات التجميع وغارات الشرطة وت�أطريهم ضمن سياج في صيف 
2016، لتنشأ على إثرها إحدى الجمعيات التي تشجع على التعايش المشرتك. 

ت�تداخل أشعار سليمان، الشاعر الشاب من دارفور، مع صوت الراوي لخلق 
ذاكرة للمكان. 


