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 يرجى متابعة قنوات التواصل االجتماعي
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The Awakening 
of the Ants  

9.6.2021

2019

94 mins. | Costa Rica/Spain | 

Spanish with Arabic subtitles 

Director: Antonella Sudasassi Furniss 

 

In a town in Costa Rica, Isabel is a good 

mother, a good wife, a good daughter-in-

law. When her in-laws put pressure on her 

to have another child, “a son,” a series of 

revelations lead her to face herself, her 

environment and her family. 

Isabel spends her days taking care of the 

house, her daughters and her husband. 

This is what she was taught and how she 

raises her children. In her spare time, 

she sews to provide for the family. She 

has a hideout—the only messy place in 

the house—where she doesn’t have to 

tend to anything but her imagination. The 

monotony, the heat, her long hair, the 

insects that invade even the most intimate 

spaces and the pressure of her family all 

begin to twist in her imagination. She has 

always done what others expect of her and 

now she must decide whether or not to 

face her family. 



صحوة النمل

يكا/ إسبانيا |  94 دقيقة | كوستار

باإلسبانية مرتجم للعربية 

إخراج: أنتونيال سوداسايس فورنيس 

إيزابيل أّم صالحة، وزوجة صالحة، وزوجة ابن صالحة.  

وعندما ضغط عليها والدا زوجها ليك تنجب طفاًل آخر، 

”ولد“، أّدت بها سلسلة من اإليحاءات إىل مواجهة 

نفسها وبيئتها وعائلتها. 

يكا، تميض إيزابيل وقتها يف رعاية  يف بلدة يف كوستار

املزنل، وبناتها وزوجها.  هذا ما تعلمته وما ُتريب بناتها 

عليه.  ويف وقت فراغها، تعمل إيزابيل يف خياطة املالبس 

ليك تنفق على عائلتها.  إليزابيل مخبأ –وهو املكان 

الوحيد غري املرتّب يف البيت- ال مكان فيه ليشء إاّل 

خيالها.  الرتابة، والحرارة، وشعرها الطويل، والحرشات 

كرث املناطق حميمّية، والضغط الذي  اليت تغزو حىت أ

تقوم به عائلتها، كّل هذا يعتمُل يف خيالها.  طاملا قامت 

بما يتوّقع اآلخرون منها القيام به، واآلن يجب عليها أن 

تقرّر إن كانت ستواجه عائلتها أم ال. 

2019



Leakage 

ترسّب 

ية التشيك | 104 دقائق | إيران/ جمهور

 بالفارسية مع ترجمة للعربية 

إخراج: سوزان إيرافانيان 

ية، وهي امرأة يف  في يوم من األيام، تكتشف فوز

منتصف العمر، أنَّ النفط الخام يخرج من جسدها.  

هذه الظاهرة الغريبة، وإن كانت مفيدة، توقظ األمل 

يف مستقبل أفضل لها.  لكّنها من ناحية أخرى، ُتدخل 

القلق والذعر إىل حياة الناس املحيطني بها.

104 mins. | Iran/Czech Republic | 

Persian with Arabic subtitles 

Director: Suzan Iravanian 

One day Fooziye, a middle-aged woman, 

discovers that crude oil is coming out of 

her body. This unusual yet empowering 

phenomenon awakens the hope of a better 

future in her. On the other hand, it triggers 

uncertainty and paranoia in the lives of the 

people around her. 

2018

2018

16.6.2021



Homing 

الرغبة يف العودة

يل | بالربتغالية مع ترجمة للعربية   90 دقيقة | الرباز

يزن االبن  إخراج: هيلفيتشيو مار

يف بوكوليك، يف ريف الربازيل، يعيش راعي البقر املرح 

مارسيلو يف مزرعة للموايش ويف حياته شغٌف وحيد 

هو مسابقات رعاة البقر )الروديو(.  ويتعرّض مارسيلو 

لحادث مأساوي يؤثّر عليه تأثرياً عميقاً.  إاّل أنّه يتغّلب 

على الصدمة تدريجياً ويصبح مستعداً الستئناف حلمه. 

23.6

2019

2019

90 mins. | Brazil | 

Portuguese with Arabic subtitles. 

Director: Helvécio Marins Jr. 

In the bucolic countryside of Brazil, 

Marcelo, an easy-going cowboy at a cattle 

farm lives for one passion: rodeos. One 

tragic incident affects him deeply. Little 

by little, he overcomes the trauma and is 

ready to dream again. 



30.6.2021

Monsters 

وحوش 

116 دقيقة | رومانيا | بالرومانية مع ترجمة للعربية 

يوس أولتيانو  إخراج: مار

دانا وآرثر، زوج وزوجة يف األربعينات من عمرهما، 

يباً.  ويبدو أّن املجتمع،  مزتّوجان منذ عرش سنوات تقر

والعائلة، واألصدقاء يحّبونهما معاّ كزوَجني، ويكرهونهما 

بشكل منفصل، وذلك بسبب حاجاتهما، وقناعاتهما، 

وخياراتهما يف الحياة، والوحوش اليت تكمن داخل كّل 

منهما.  ويأيت اليوم الذي ينبغي لهما أن يقرّرا فيه ما إن 

كرُب دليل على الحّب.  كان االنفصاُل هو أ

116 mins. | Romania | 

Romanian with Arabic subtitles 

Director: Marius Olteanu 

Dana and Arthur, a wife and husband in 

their 40s, have been together for almost 

10 years. Society, family, and friends view 

them as a loving couple when they actually 

despise each other because of their needs, 

beliefs, life options, inner monsters. 

The day comes for them to decide if letting 

go is the biggest proof of love. 

2019

2019



أيام متالشية  

ينية مع ترجمة للعربية   94 دقيقة | الصني | باملندر

إخراج: شني زو 

إنّه صيف سنة 2009 يف بلدة تقع يف جنويب الصني.  

والطقس شديد الحرارة قبل وصول عاصفة األمطار. يل 

سينلني تشعر بامللل وهي مضطرّة لكتابة واجبها املزنيل.  

الخالة كيو اليت تعمل يف القوارب ومل تأِت منذ سنوات، 

يارة، وتبدأ برسد قصة غريبة عن جزيرة  تصل فجأًة يف ز

مهجورة.  فتشّك يل سينلني أنَّ الخالة كيو هي أّمها 

البيولوجية.  يهطل مطر الصيف، فيما تتداخل الذاكرة 

والواقع مع بعضهما البعض.  فمياه القناة الصينّية 

الكربى تبّلل كلَّ شخص يطوف حولها، وما يزال هناك 

علم أحمر يرفرف يف مؤّخرة القارب. 

األيّام املتالشية هو تأّمٌل لطفلة صينّية ومتاهٌة غامضة 

للطفولة وتجارب الحياة. يسرب املخرج أغوار املايض الذي 

يتخيَّله الجيل األكرب من منظور طفلة، ويف الوقت نفسه 

يضع خارطة نفسانية لبلدته هانجزو. 

 

2018

7.7



Vanishing Days  

7.7.2021

2018
94 mins. | China | 

Mandarine with Arabic subtitles 

Director: Zhu Xin 

It is the summer of 2009 in a southern 

Chinese town; it is stiflingly hot before the 

arrival of a rainstorm. Li Senlin is bored, 

stuck doing her homework. Auntie Qiu, a 

boat woman who hasn’t shown up in years, 

suddenly pays a visit and recounts the tale 

of a strange encounter on an abandoned 

island. She faintly suspects that Auntie 

Qiu is actually her biological mother. The 

summer rain pours as memory and reality 

interweave into one another. The water of 

the Great Canal dampens each individual 

who roams alongside it and a red flag sits 

still atop the stern.  

Vanishing Days is the musing of a young 

Chinese girl, a mysterious labyrinth of 

childhood and a fictional summer essay 

diluted with real-life experiences. The 

director probes into the imaginary past 

of the elder generation from a child’s 

perspective and simultaneously outlines 

a psychological map of his hometown, 

Hangzhou.  



Landless 

بال أرض

يل| بالربتغالية مع ترجمة للعربية  110 دقائق | الرباز

يتاس  إخراج: كاميال فر

منذ العام 2015، قامت حركة العمال دون أرض 

باحتالل أرايض مصنع لقصب السكر مثقل بالديون، 

للضغط من أجل القيام بإعادة توزيعها عليهم ضمن 

عملّية إلصالح األرايض.  تناضل الجدة، ويب. يس. 

واآلخرون معهم يف الحركة للحصول على قطعة أرض 

صغرية يمكنهم أن يستقرّوا فيها وأن يعيشوا من زراعتها 

باملحاصيل الزراعية البيئّية )العضويّة(، يف مجتمع فالّحي 

جديد يرسمونه يف أحالمهم. 

21.7

110 mins. | Brazil | 

Portuguese with Arabic subtitles 

Director: Camila Freitas 

Since 2015, the Landless Workers 

Movement has been occupying an indebted 

sugarcane factory’s land to press for 

its redistribution through land reform. 

Grandma, P.C. and their encamped fellows 

struggle to conquer a small share of land, 

where they can settle down and live a self-

sustainable life, growing agroecological 

crops in a newly knit peasant community 

they draw in their dreams. 

2019

2019



From Tomorrow
on, I Will  

سأفعل ذلك 
       اعتباراً من الغد 

60 دقيقة | أملانيا، الصني، الرصب|

ينية مع ترجمة للعربية  باملندر

إخراج: إيفان ماركوفيتش ولينفينغ وو 

ال تزال املدينة الشاسعة غري مكتَشفة.  يل يعمل لياًل 

وينام نهاراً، بينما زميله يف الغرفة يعمل نهاراً وينام لياًل.  

يعيش الرجالن يف بيت تحت األرض، ويتشاركان يف 

الرسير نفسه، ولكن أبداً ليس يف الوقت نفسه.  تشكّل 

لقاءاتهما القصرية والغرفة اليت يتشاركان فيها مالذاً 

يباً.  مؤقتاً، بيتاً سيضطران إىل مغادرته قر

60 mins. | Germany, China, Serbia | 

Mandarin with Arabic subtitles 

Directors: Ivan Marković and Linfeng Wu 

The vast, growing city remains unexplored. 

Li works by night and sleeps by day; his 

roommate’s rhythm is the opposite. In an 

underground housing, the two men share 

the same bed but never at the same time. 

Their brief encounters and the room they 

share form a temporary shelter, a home 

they will soon have to leave.  

2019

2019

28.7.2021



سأفعل ذلك 
       اعتباراً من الغد 

Fukuoka  

فوكووكا 

يا، اليابان| 88 دقيقة | كور

ين مرتجم للعربية  كوري، ياباين، ماندار

إخراج: زانغ لو 

يحّدد املخرج زانغ لو فكرة الفيلم يف الواقع، يف 

ع  الزمان واملكان الحاليَّني.  إاّل أن االنقطاع غري املتوقَّ

للتيار الكهربايئ، وظهور البدر يف السماء لياًل، وبرج 

التلفزيون الذي يبدو وكأنَّه اختفى ثم ظهر من جديد، 

كّلها تستحرض قصة أشباح، فيما يعيد زانغ لو إحياء 

شخصياته من ماضيهم املسكون.  يستكشف التصوير 

السلس املواقع الرائعة بحساسّية تضاهي حساسّية 

استكشافها ألرواح أبطاله.  فوكووكا هو فيلم ممتع يدور 

حول القدرة على النسيان. 

23.6

88 mins. | Korea, Japan | Korean, 

Japanese, Mandarin with Arabic subtitles 

Director: Zhang Lu 

Director Zhang Lu anchors the plot in 

realism, in the here and now. And yet the 

unexpected power outage, the full moon 

in the night sky, and the TV tower that 

seems to disappear and reappear all invoke 

a ghost story, as Zhang Lu resurrects his 

characters’ haunted pasts. The smooth 

camerawork explores the marvellous 

locations just as delicately as he does the 

souls of his protagonists. Fukuoka is an 

amusing film about the ability to let go. 

2019

2019



Just Don’t Think 
I’ll Scream  

11.8.2021

2019

75 mins. | France | 

French with Arabic subtitles 

Director: Frank Beauvais 

January 2016. The love story that brought 

me to this village in Alsace, where I 

live, ended six months ago. At 45, I am 

now alone, without a car, a job or any 

real prospects, surrounded by luxuriant 

nature, the proximity of which is not 

enough to calm the deep distress into 

which I am plunged. France, still in shock 

from the November terror attacks, is in 

a state of emergency. I feel helpless, 

I suffocate with contained rage. I am 

lost and I watch four to five films a day. 

I decide to record this stagnation, not by 

picking up a camera but by editing shots 

from the stream of films I watch. 

 



فقط ال تعتقد أنين 
سأرصخ

 

75 دقيقة| فرنسا|بالفرنسية مرتجم للعربية 

إخراج: فرانك بوفيي 

كانون الثاين 2016: قّصة الحب اليت أتت يب إىل هذه 

القرية يف األلزاس حيث أسكن انتهت قبل ستة أشهر.  

وأنا اآلن يف سّن الخامسة واألربعني وحيد، وال أملك 

سيارة، وليس لديّ عمل، أو أيّ مستقبل حقيقي، 

محاٌط بطبيعة غنّية، ولكنَّها ليست قريبة بما يكفي 

بحيث تخّفف من الكآبة اليت وقْعُت فيها.  فرنسا اليت ال 

تزال يف حالة صدمة من الهجمات اإلرهابّية اليت وقعت 

يف ترشين الثاين، هي يف حالة طوارئ.  أشعر بأنَّين عاجز، 

وأختنق من الغضب املكبوت يف داخلي.  أنا ضائع، 

وأشاهد أربعة إىل خمسة أفالم يومياً.  أقرّر أن أقوم 

بتسجيل هذا الركود، ليس من خالل كامريا، بل من 

خالل القيام بمونتاج للقطاٍت من األفالم اليت أشاهدها. 

2019



حديث احلجارة

92 دقيقة| كندا، البوسنة والهرسك| بوسين، كروايت، 

رصيب، إنجلزيي مرتجم للعربية 

كا  يا إخراج: إيغور در

ال تزال البوسنة والهرسك تعاين حالياً من تبعات 

الحرب األهلية اليت اندلعت خالل تسعينيات القرن 

املايض.  فاالقتصاد البوسين مل يتعاَف قّط، وال تزال البالد 

منقسمة.  ومن أجل التكيف مع األوضاع، قامت بلدات 

عّدة بالتحّول إىل مقاصد سياحية فريدة تجمع بني 

التاريخ، والدين، والسياسة، والفلكلور.  وال تعكس هذه 

املقاصد السياحية اليت يتم ترويجها محاوالت الناس 

إليجاد سبل للرزق فحسب، بل أيضاً تشكل وسيلة 

لنرش وإرساء الرسديات املتنافسة حول مايض البلد 

وحارضه ومستقبله.  يستكشف ”حديث الحجارة“ أربع 

بلدات بوسنية من خالل السياحة، ويفكّك على مهل 

هذه الرسديات املتناحرة. 

18.8.2021

25.8.2021

2018

75 mins. | Colombia | 

Spanish with Arabic subtitles 

Director: César Alejandro Jaimes and 

Juan Pablo Polanco 

 

In the middle of the Guajira Desert, Doris, 

a young Wayuu woman, exhumes her 

cousin’s remains to see her for the last 

time. Through a sensory journey, this ritual 

leads her to confront death and blend 

the world of dreams with the world of the 

living. 



The Stone 
Speakers  2018
92 mins. | Canada, Bosnia-Herzegovina | 

Bosnian, Croatian, Serbian, English with 

Arabic subtitles 

Director: Igor Drljaca 

Present-day Bosnia-Herzegovina is a 

country still reeling from the civil war 

of the early 90s. The Bosnian economy 

never recovered and the country remains 

divided. To cope, many towns have 

transformed themselves into unique 

tourist destinations that bring together 

history, religion, politics and folklore. 

The tourist sites promoted are not only a 

reflection of people’s attempts to make a 

livelihood but are also a means to promote 

and establish competing narratives about 

the country’s past, present and future. The 

Stone Speakers explores four towns in 

Bosnia-Herzegovina through their tourism, 

slowly unravelling these competing 

narratives. 

Lapü البو 
 

75 دقيقة| كولومبيا| إسباين مرتجم للعربية 

إخراج: خوان بابلو بوالنكو، وسزيار أليخاندرو جايمز 

وسط صحراء كواخريا، تقوم دوريس وهي شابة من 

شعوب الوايو، بنبش جّثة ابنة عمها حىت تلتقي بها 

للمرّة األخرية.  وقد أّدى بها هذا الطقس، من خالل 

هذه الرحلة الحّسية، إىل مواجهة املوت ومزج عامل 

األحالم بعامل األحياء. 

2018



Mother, I Am 
Suffocating. This 
Is My Last Film 
About You. 

1.9.2021

2019

76 mins. | Lesotho, Germany, Qatar | 

English with Arabic subtitles 

Director: Lemohang Jeremiah Mosese 

The wastelands and crowded streets of an 

African country are traversed by a woman 

bearing a wooden cross on her back. She is 

followed by sellers, beggars and passersby, 

outraged voices, piteous and curious 

glances. Parallel to her, among a herd of 

sheep, a lamb toddles its way from the 

far-away mountains into the heart of the 

city only to find itself dangling, skinned and 

headless on a butcher’s shoulder. In the 

meantime, in a roofless house under the 

scorching sun, a woman persistently knits 

a garment, unwinding a thread coiled over 

her son’s face. 

Mother, I Am Suffocating. This Is My Last 

Film About You. is a symbolic social-

political voyage spiralling between religion, 

identity and collective memory. 



أّمي، أنا أختنق. هذا    
         فيلمي األخري عنك

76 دقيقة| ليسوتو، أملانيا، قطر |

باإلنجلزيية مرتجم للعربية 

إخراج: موسيس ليموهانج جرييمياه 

تقوم امرأة تحمل صليباً خشبياً على ظهرها بالسري يف 

القفار ويف الشوارع املزدحمة يف بلد أفريقي، ويالحقها 

الباعة، واملتسّولون، واملارّون، واألصوات الغاضبة، 

ونظرات الفضول، والشفقة.  ويسري بموازاتها قطيع 

من الخراف، ويقوم أحد الخراف بالسري من الجبال 

البعيدة إىل قلب املدينة، فيجد نفسه معّلقاً، ومسلوخ 

الجلد ومقطوع الرأس على كتف أحد الجزّارين.  يف 

تلك األثناء، وتحت لهيب الشمس الحارقة، ويف بيت ال 

سقف له، تقوم امرأة بحياكة رداء بكّل تصميم، فتحّل 

الخيط الذي يلتف حول وجه ابنها. 

”أّمي، أنا أختنق، هذا فيلمي األخري عنك“ هو رحلة 

يّة اجتماعّية-سياسّية عن مجتمع يتأرجح بني الدين،  رمز

والهويّة والذاكرة الجمعية. 

2019



Our Voice of the 
Earth, Memory 
and the Future

8.9.2021

1981

صوتنا يف األرض 
والذاكرة والمستقبل

105 دقيقة | كولومبيا|إسباين مرتجم للعربية 

يغز وجورجي سيلفا  إخراج: مارتا رودر

يغز وجورجي  املوضوع الذي يطغى على فيلم مارتا رودر

سيلفا هو االضطهاد املتواصل منذ قرون للفالحني 

وللسكان األصلّيني يف كولومبيا، ونضالهم الطويل.  

فبينما هدفت األفالم السابقة إىل تحليل هذه الظروف 

مستخدمة لغة متأثرة باملاركسية، فإنَّ أعمالهما الالحقة 

كرث تأثّراً بالبحث يف نشأة الحياة األصلّية.   أصبحت أ

وتظهر نتيجة عملية التوضيح هذه –اليت مل تكن 

واردة لوال املشاركة الحاسمة للفاّلحني األصلّيني من 

 Nuestra voz de tierra, memoria( كوكونوكو– يف

y futuro(، حيث مل تعد الصور يف هذين الفيلمني تعمل 

كأدّلة من شهود العيان، بل أصبحت تشكل نظاماً 

محكماً من العالمات: الوديان يف املشهد الطبيعي، ظهور 

الحيوانات، إيماءات الُنصب، األساطري وأقنعة الناس، 

النفس الذي يحيي اآلالت املوسيقّية.  ”أفالمنا يجب 

أن تكون جميلة أيضاً، أجمل ما يكون“، هكذا قال 

 )Nuestra voz de tierra( جورجي سيلفا عن فيلم

خالل عرضه االفتتاحي يف الفوروم سنة 1982.  يهدف 

إعادة اإلنتاج الرقمي لهذا الفيلم إىل االحتفاء بالسينما 

السياسّية ألمريكا الالتينية، اليت ال تضع الثقافة األصلّية 

يف مقارنة رومانسّية مع الحداثة، بل ترى فيها جمالّية 

املقاومة. 



105 mins. | Colombia | 

Spanish with Arabic subtitles 

Directors: Marta Rodríguez 

and Jorge Silva 

The dominant subject of the films of 

Marta Rodríguez and Jorge Silva is the 

centuries-long oppression of farmers 

and indigenous peoples in Colombia, 

and their equally long resistance. While 

the early films analysed these conditions 

using a vocabulary informed by Marxism, 

indigenous cosmogony became more 

influential in their later work. The result 

of this clarification process—unthinkable 

without the critical participation of the 

Indigenous farmers of Coconuco—is 

Our Voice of the Earth, Memory and the 

Future, whose images no longer function 

as argumentative proof for eyewitness 

accounts, but rather form a tightly woven 

system of signs: furrows in the landscape, 

the backs of animals, the gestures of 

monuments, the myths and masks of 

the people and the breath that brings 

musical instruments to life. “Our cinema 

must also be beautiful, as beautiful as 

possible,” noted Silva when the film first 

screened at the Forum in 1982. This digital 

restoration honours an important work 

of Latin American political cinema, one 

that doesn’t posit Indigenous culture in 

romantic contrast to modernity, but rather 

recognises in it an aesthetic of resistance. 



Olanda 

15.9.2021

2019

154 mins. | Germany | Romanian with 

Arabic subtitles 

Director: Bernd Schoch 

A sprawling mycelium. The starry sky over 

the Romanian Carpathians. The first two 

images introduce the dimensions that 

are at the core of Olanda: details and fine 

structures on the one hand, constellations 

and the bigger picture on the other. The 

focus is on a seasonal asset of the area: 

the mushroom. It is the foragers who are 

nearest to them and the focus of the film 

is on them: on walks through the forest, 

in the tent camp, during car rides and 

conversations. From here, it follows the 

rhizome-like ramifications that continue 

to branch out in the form of money: to 

local and international merchants, to an 

impromptu shoe market in a clearing, 

to gambling among colleagues. The film 

tells of these trading cycles by assuming 

a mushroom-like structure without ever 

losing its centre of thought. Beyond an 

analysis of economic structures, however, it 

is also the sensual document of a rhythm of 

everyday life in the forest, as experienced 

by foragers as the first link in the recycling 

chain. In the film, it can be experienced 

as an audio-visual mushroom trip into the 

magical world of the Carpathian forests. 



أوالندا 

 154 دقيقة| أملانيا|روماين مرتجم للعربية 

إخراج: بريند سكوتش 

فطر زاحف.  والسماء تتألأل بالنجوم فوق جبال الكاربات 

الرومانية.  تظهر أّول لقطتني األبعاد اليت يجّسدها 

أوالندا: التفاصيل والهياكل الدقيقة من ناحية، 

ومجموعات النجوم والصورة األوسع من ناحية أخرى.  

يتّم الرتكزي على أحد املنتجات املوسمّية يف املنطقة-الفطر.  

العالّفون هم أقرب الناس إليها وهم محّل تركزي الفيلم 

ري يف الغابة، ويف معسكر الخيام، والجوالت  على السَّ

والحوارات يف السّيارة.  من هنا يالحق الفيلم النتائج 

املتواصلة الشبيهة بالجذمور اليت تستمر يف التفّرع على 

شكل أموال: إىل التجار املحلّيني والدولّيني، إىل سوق 

أحذية مؤقت يقوم بتصفية البضائع، إىل املقامرة بني 

الزمالء.  يتناول هذا الفيلم دورات اإلتجار هذه من 

خالل افرتاض بنية شبيهة بالفطر، من دون أن يفقد 

بوصلة تركزيه.  إاّل أنه، وبخالف تحليل البىن االقتصادية، 

فهو يشكّل توثيقاً حّسياً إليقاع الحياة اليومية يف الغابة، 

كما يعيشها العاّلفون الذين يشكّلون الحلقة األوىل 

يف سلسلة إعادة التدوير.  يف السينما، يمكن خوض 

التجربة كرحلة فطر مرئّية ومسموعة إىل العامل السحري 

لغابات الكاربات. 

2019



22.9.2021



اسرتجاع 

 101 دقيقة| هولندا، بلجيكا| 

هولندي مرتجم للعربية 

إخراج: إستري روتس 

اسرتجاع هو فيلم شاعري إىل درجة قاتلة، ومليء 

بالتشويق؛ هو القصة الخرافية الحديثة املحلية، من 

خالل عيين مييت، األّم الشابّة والناجحة واألهل للثّقة 

اليت تواجه عبث الحياة. 

تكون مييت )سيؤيك ليثيم( هي يف املرحلة األخرية من 

إعادة التأهيل، عندما يقوم يف أحد األيام ميلر )لني 

يارتها، يف محاولة لجعلها تشهد ضّد  ويلديمريش( بز

”فرانك“: صديق ميلر الذي تسّبب يف وضع مييت يف 

كريس متحرك.  وال يبدو أن مييت تتذكر أي يشء.  ثم 

ترتك مييت وحيدة مع غشاوة األدوية والقلق املزتايد، 

فيسنح لها الوقت ليك تتذكّر. 

ويف رواية متصاعدة شبيهة باألحجية، نسكن وعي مييت 

ونشاهد األحداث يف فيلم يتكّشف عرب ذاكرتها املصّدعة.  

وخالل سعيها للتعامل مع الضغوط اليومية يف عالقتها 

ومهنتها وأمومتها، تغرق مييت شيئاً فشيئاً يف ضوضاء 

التداعيات.  أصوات حادة شبه أوبرالية وموسيقى 

ترتّدد يف أحالم اليقظة املتشّظية للتطورات اليت أّدت إىل 

الحادثة. 

تكون مييت يف البيت يف إجازة أمومة، عندما يصدمها 

الغياب املزتايد للرضا الذي كانت تشعر به من قبل 

مة.  فال عائلتها وال عملها كمستشارة  تجاه حياتها املنظَّ

يف شؤون العنف األرسي يمنحانها الشعور بالرضا عن 

الذات.  عندما يسافر زوجها سيمون )مارتن فاندر فني( 

يف رحلة عمل، تعرف مييت أنَّ إحدى عميالتها السابقات 

)ميلر( تواجه مشكلة.  فتستغل مييت الفرصة للقيام 

بيشء ذي ”معىن“، فتدعوها إىل بيتها، وهي تدرك تماماً 

العواقب املحتملة لذلك. 

2018



22.9.2021

 While at home on maternity leave, Mette 

is struck by the increasing absence of 

satisfaction she once felt in her organised 

life. Both her family and job as a domestic 

violence councillor no longer provide her 

with a sense of purpose. When her husband 

Simon is away on a business trip, Mette 

learns that a former client of hers—Miller—

is in trouble. On a whim, Mette ceases the 

opportunity to do something ‘meaningful’ 

and invites Miller into her home, fully aware 

of the potential consequences.  

Retrospekt is life’s sense of humour or 

proof many of us are living a fairy tale; it is 

easy to make sense of ‘it all’ in retrospect, 

but the chaos of everyday life blurs our 

vision at the point when decisions are 

made.  



Retrospekt 
2018

101 mins. | Netherland, Belgium | 

Dutch with Arabic subtitles 

Director: Esther Rots 

Retrospekt is a brutally poetic, suspense-

packed, modern-domestic fairy tale seen 

through the eyes of Mette, a confidant and 

successful young mother struggling with 

life’s absurd purposelessness.  

Mette is in the final phase of her 

rehabilitation, when one day Miller pays a 

visit, trying to get Mette to testify against 

Frank; Miller’s boyfriend who apparently 

put Mette in a wheelchair. Mette can’t seem 

to remember anything. When left alone 

and in a haze of medication and increasing 

anxiety, Mette has time to reminisce.  

In an escalating puzzle-like narrative, we 

inhabit Mette’s consciousness and see 

the events in the film unfolding through 

her fractured memory. Trying to juggle 

daily pressures of relationship, career 

and motherhood, Mette inevitably slowly 

drowns in a cacophony of repercussions. 

Blunt, semi-operatic voices and music echo 

her fragmented daydreams of the events 

leading up to her accident.  



29.9.2021

آخر من أراهم 

79 دقيقة| أملانيا| إيطايل مرتجم للعربية 

إخراج: سارا سوّما 

”ليلة سبت يف أواخر صيف العام 2012، قتلت عائلة 

دورايت خالل عملّية سطو على بيتهم“.  هذه الحادثة 

اليت تستند إىل رواية واقعية، حدثت يف نهاية فيلم 

سارا سوما ”آخر من رآهم“ ومع ذلك، فهذه املعلومة 

ال تفسد متعة املشاهدة.  فهذه الجملة األوىل ُكتبت 

على أول عنوان داخلي يف بداية الفيلم، مبرّشًة بمصري 

الشخصّيات الرئيسّية فيه بكلمات قليلة، ومقتَضبة 

ومأساويّة. 

”آخر من رآهم“ يتبىن نهجاً غري تقليدي يف الرسد، حيث 

يستكشف أدق تفاصيل حياة أربعة أفراد من عائلة 

دورايت يف اليوم الذي سبق عملية السطو.  وعلى الرغم 

من موتهم املحتم، تظهر سوما قدرة ال متناهية على 

تقمص حياة كل فرد من األرسة من خالل رصد أدق 

التفاصيل وأصغرها يف حياتهم اليومّية األرسيّة.  وفيما 

يرتبط املشاهدون بهذه الشخصيات، يصبح للحوار 

العادي جداً وطأة غري متوقعة.  فتبدو جميع الخطط 

املستقبلية وكأنّها طعنات صغرية يف قلب املشاهد. 

تستخرج سوما من ممثليها أداًء آرساً وممزياً.  ثمة 

إحساس بأن كل شخصية ”تخوض الحركة“ وتحاول أن 

تحافظ على املظاهر والنظام حىت لو كانت كّل شخصّية 

2019



على حدة تبدو شديدة القلق عند مشاهدتها وحيدة 

للحظات.  تبدو الشخصّيات مسكونة أو ملبوسة 

يباً –أو على األقّل- يسيطر عليها يشء غري ملموس  تقر

ومنحرف. 

يستخدم فريق اإلنتاج املكان بشكل جّيد، بحيث يصّمم 

رقصة محلّية حول البيت بشكل يذكّر بالعمل على 

املرسح.  وتختئب الكامريا يف هذه األماكن مثل ذبابة على 

الحائط.  وفيما يعجز املشاهدون عن وقف ما يحدث، 

فهم يرتكون مع إدراٍك قلق ومخيف بأنَّهم سيكونون 

بالفعل آخر من يرى الشخصيات أحياء. 

ياً يف نوع األفالم  يناً ثور يعترب فيلم سوما األول تمر

املناهضة ألفالم التسجيالت املكتَشفة.  فالفيلم 

يستكشف بشكل فيّن قدرة السينما الفريدة على 

اللعب مع الزمان.  وهو يسرب األسئلة الوجوديّة 

الرئيسّية حول الحياة وكيف نحياها على أفضل وجه يف 

عة. )لوغان تايلر( مع  مواجهة نهايتنا الحتمّية وغري املتوقَّ

املخرجة سارا سوما واملؤلف بن روسلر يحرضان النصف 

الثاين. 



through the motions’, trying to keep 

up appearances and maintain order 

even as each seems deeply unsettled 

when witnessed in moments alone. The 

characters seem almost possessed or 

haunted—at the very least, overcome by 

something intangibly askew. 

The production team makes careful use of 

space, choreographing a domestic dance 

around the home reminiscent of a stage 

play. The camera lurks in these spaces like 

a fly on the wall. Helpless to stop what’s 

coming, the audience is left with the eerie, 

unsettling realisation that they will, in fact, 

be the last to see the characters alive. 

Summa’s debut feature is a revolutionary 

exercise as a sort of anti-found-footage 

film. Artfully exploring cinema’s unique 

ability to play with temporality, it deftly 

probes major existential questions about 

life and how to best live it in the face of our 

inevitable, unpredictable end. 

 

29.9.2021



The Last to 
See Them 2019

79 mins. | Germany |

Italian with Arabic subtitles 

Director: Sara Summa 

“On a Saturday night in late summer 2012, 

the Durati family was killed during the 

robbery of their house.” This event, based 

on a true story, occurs at the very end of 

Sara Summa’s debut feature, The Last to 

See Them, and yet this is not a spoiler. That 

first sentence is the opening title card of 

the film, telegraphing the main characters’ 

fates in a few brief, tragic words. 

The Last to See Them takes an unorthodox 

storytelling approach, exploring in 

immense detail the lives of the four 

members of the Durati family the day 

before the robbery. Despite her characters’ 

inevitable demises, Summa shows endless 

empathy for each family member through a 

patient, observant account of the minutiae 

of everyday domestic life. As audiences 

grow more attached to these characters, 

their most casual lines of dialogue take 

on unexpected gravitas. All plans for the 

future feel like tiny stabs in the audience’s 

heart. 

Summa elicits arresting and peculiar 

performances from her actors. There’s 

a sense that each character is ‘going 



The Plagiarists

انتحال 

79 دقيقة| الواليات املتحدة| إنجلزيي مرتجم للعربية 

إخراج: بيرت بارلو 

تتعّطل سيارة زوجني شابني من البيض بعد عطلة 

نهاية أسبوع أمضياها يف التزنّه، فيساعدهما رجل أسود 

كرب سناً ألهمهما بحكمته املبدعة.  وعندما اكتشفا بعد  أ

سّتة أشهر أنَّ الكلمات اليت قالها قد ال تكون كلماته، 

أصيبا بالرعب، وباتا عاجزين عن تجاوز ”جريمته“ اليت 

أجربتهما على مواجهة مسألة األصالة يف حياتهما. 

79 mins. | United States | 

English with Arabic subtitles 

Director: Peter Parlow 

When a young white couple’s car breaks 

down after a weekend getaway, they’re 

helped by an older Black man who inspires 

them with his creative wisdom. When they 

discover six months later that the words 

he spoke might not be his own, they’re 

horrified, fixating on his ‘crime’ while 

forced to confront the originality of their 

own lives. 

2019

2019

6.10.2021



Earth 

تراب

 115 دقيقة| الواليات املتحدة| 

إنجلزيي مرتجم للعربية 

إخراج: نيكوالوس جريهالرت 

يف كّل سنة، يقوم البرش بنقل مليارات األطنان من 

الرتاب بالرفوش والحّفارات أو بالديناميت.  يراقب 

نيكوالوس جريهالرت الناس يف املناجم، واملحاجر ومواقع 

البناء الكربى وهم يف رصاع دائم لالستيالء على الكوكب. 

13.10

115 mins. | United States | 

English with Arabic subtitles 

Director: Nikolaus Geyrhalter 

 

Humans move several billion tons of earth 

every year with shovels, excavators or 

dynamite. Nikolaus Geyrhalter observes 

people in mines, quarries and large 

construction sites in a constant struggle to 

appropriate the planet. 

2019

2019



أطفال الموىت 

حيوانات الهثة 

90 دقيقة| النمسا| أملاين مرتجم للعربية 

إخراج: كيلي كوبر وبافول ليسكا 

يّة، بل أهّم رواياتها على  رواية إلفريدي يلينيك األسطور

حدِّ قولها هي ”أطفال املوىت“، وهي الرواية اليت استند 

إليها الفيلم الذي تّم إنتاجه يف املواقع األصلّية القريبة 

من األماكن اليت نشأت فيها الروائّية الحاصلة على 

جائزة نوبل.  يتحّول فيلم ترفيهي مصّور على فيلم من 

نوع ”سوبر 8“ من مقاطعة سترييا العليا تدريجياً إىل 

”قيامة“ أشباح ”عادوا من املوت“.  مسألة استحالة 

املعالجة املناسبة للديون املرتاكمة تلقي بظاللها على 

الجوانب كاّفة -الطبيعة، والثقافة، واملجتمع، والتاريخ- 

كّلها ال تزال تشكل جزءاً من الهويّة القومّية الحالّية.

ين مرتجم للعربية  68 دقيقة| الواليات املتحدة| مندر

إخراج: يل  يل 

”ماذا حلمت عن حياتك كمراهق؟ وكيف كانت؟“ 

تستذكر امرأة ذكريات شبابها يف السبعينيات، فيما 

تستعرض أمام أعيننا إعادة إنتاج ملشاهد حداثة املايض 

يف الصني. 

يف يوم من األيّام، يظهر لها أول حيوان،

حصان أبيض .... 

2018

2019

20.10.2021

27.10.2021



Children 
of the Dead

Breathless 
animals

90 mins. | Austria | 

German with Arabic subtitles 

Directors: Kelly Copper and Pavol Liska 

Elfriede Jelinek’s monumental novel Die 

Kinder der Toten, her most important 

by her own assessment, served as the 

template for a movie adaptation filmed 

close to where the Nobel Prize laureate 

grew up. A Super 8 holiday film from Upper 

Styria slowly turns into the resurrection of 

undead spooks. The question of the )im(

possibility of adequate debt alleviation 

runs through aspects still part of national 

identity: nature, culture, society and 

history. 

68 mins. | United States | Mandarine with 

Arabic subtitles 

Director: Lei Lei 

“What did you dream about and how was 

your life as a teenager?” A woman recalls 

her youthful memories in the 1970s, while 

a recreation of a past in China unfolds 

before our eyes. One day, the first animal 

appears to her: a white horse... 

2019

2018



Music 
and apocalypse 

الموسيقى 
ونهاية العالم

80 دقيقة| أملانيا| 

إنجلزيي، إيطايل، برتغايل، إسباين مرتجم للعربية 

إخراج: ماكس ليزن 

كاديمّية شابّة يتّم تعيينها للعمل كمدرسة  فييب هي أ

مؤقتة.  وإيماناً منها بمبادئها التقدمّية، فهي تعمل 

كنقطة اتصال مع الطالب املحتّجني.  من ناحية أخرى، 

هناك أعضاء الهيئة التدريسية الذين أصبحوا مجرّد 

متهكّمني مغرورين بسبب قبولهم الرضوخ التمويل 

الخارجي من جهة خارجية. 

80 mins. | Germany | English, Italian, 

Portuguese and Spanish 

with Arabic subtitles 

Director: Max Linz 

Phoebe, a young academic, accepts yet 

another temporary teaching job. With her 

progressive ideals, she acts as a link to 

protesting students. On the other side 

are the established faculty, whose will to 

survive in a cesspool of third-party funding 

acquisition has ground them down into vain 

cynics. 

2019

2019

3.11.2021



طعم
2019

10.11

 87 دقيقة| اململكة املتحدة|إنجلزيي مرتجم للعربية 

إخراج: مارك جينكني 

خلف الصورة، يف قرية الصيد يف منطقة ”كورنيش“ 

تتصاعد املشاكل، بني أخوين صيادي أسماك، يتنازعان 

حول كيفية تأمني العيش من قارب الصيد العائلي 

الصغري، وبينما يوجد وسط ذلك ما يزيد األمور تعقيداً، 

ابٌن وابن أخ من الجيل الجديد، يشكالن تشخيصاً 

للحل الوسط، وعندما تتصاعد املناكفة مع القادمني 

الجدد، ويقع خطأ رهيب يف إحدى الخدع )املُزاح(، 

يضطر األَخوان إىل االتحاد ومواجهة مصريهما معاً. 

فيلم ”ُطعم“ يصور الحياة يف مجتمع مهمش، 

مستكشفاً االنهيارات األرسية، والحّب واألىس واللوعة.  

تم تصوير الفيلم يف أواخر خريف سنة 2017 بكامريا 

16 ملم، باستخدام كامريا بوليكس من السبعينيات، ثم 

تّمت املعالجة يدوياً على طريقة مارك الفريدة، ما أضفى 

عمقاً وجمااًل فريدين على الصورة. 



10.11.2021
Bait

2019

87 mins. | United Kingdom | English with 

Arabic subtitles 

Director: Mark Jenkin 

Behind the picture-postcard veneer of 

a Cornish fishing village, trouble brews: 

two brothers, cove fishermen, at war with 

each other over how to make a living from 

the small family fishing boat. And sitting 

in the middle is a complication: a son/

nephew, a member of the next generation, 

a personification of compromise. When a 

tit for tat with incomers escalates and a 

prank goes horribly wrong, the brothers are 

forced to unite and face the future together. 

Capturing life in a marginal community, 

Bait explores family breakdowns, love and 

grief. Bait was shot in late autumn 2017 on 

16mm film, using a 1970s Bolex camera 

and processed using Jenkin’s distinct 

hand-processing method, giving a unique 

depth and beauty to the images.



Far from Us

بعيداً عنّا 

 77 دقيقة| األرجنتني| إسباين مرتجم للعربية 

إخراج: فريينا كوري ولورا بريبراور 

تعود رامريا إىل غابة ميسيونيس، حيث كانت قد هربت 

منها عند والدة ابنها.  وتكون جهودها املبذولة إلعادة 

بناء العالقة مع أّمها وابنها الذي ال يعتربها أّمه معقدة.  

تتساءل عائلتها حول تخلّيها عن ابنها وتتصارع معها 

على مرياث والدها املتويف.  ويخوض الطفل رصاعاً بني 

أّمني، بينما تسعى رامريا إىل إعادة االندماج وسط متاهة 

من اللغات والعادات الهجينة. 

17.10

77 mins. | Argentina | 

Spanish with Arabic subtitles 

Directors: Laura Bierbrauer 

and Verena Kuri  

Ramira returns to the Misiones rainforest 

from where she ran away after the birth 

of her son. Her efforts to rebuild the bond 

with her son—who does not recognise 

her—and mother are complicated. Her 

family questions her abandonment of the 

child and fights with her over the deceased 

father’s inheritance. The child struggles 

between two mothers while Ramira seeks 

to find belonging in a labyrinth of hybrid 

languages and customs. 

2019

2019



Years of 
Construction

24.11.2021

2019

سنوات من البناء

93 دقيقة | أملانيا | فيلم صامت  

إخراج: هايزن إميجولز 

يبدأ هذا الفيلم بصوت املياه.  موقع بناء يف الضّفة 

األخرى من نهر الراين: الحي 9 يف محطة مانهايم لتوليد 

الكهرباء.  كان من املفرتض أن يتمَّ االفتتاح سنة 2013. 

 يتتّبع ”سنوات من البناء“ عملّية هدم وإعادة بناء 

جزء من كونستال مانهايم بني سنة 2013 و2018.  

ابتداًء من منابع املاء يف فريدريك بالتز، تقرتب كامريا 

إميجولز من مجّمع املباين.  هناك ممرّ يمتّد من مبىن 

جوجندستيل الضخم إىل التوسعة اليت بناها هانز 

ميزتالف سنة 1983: يبدو أنَّ املنحوتات اليت ُبنيت 

التوسعة ألجلها تحاول أن تجد مكاناً لها يف مساحة ال 

تكفيها.  التصميم املعماري ليس مناسباً للوحات: فاملبىن 

يعكس الضوء والظالل حسب رغبته.  وفيما بني ذلك، 

يعرض إميجولز الشوارع اليت تتقاطع يف زوايا قائمة 

مع الجسور واملمرّات يف مدينة مانهايم.  كما أنَّ هناك 

إشارات إىل رؤية املعمارينّي جريكان ومارج ورشكائهم: 

بعد مرحلة الهدم وإعادة البناء، تظهر مكّعبات، وممرّات 

ورشفات تشكّل التصميم الداخلي.  هناك حجر 

وساعة يتأرَجحان يف الهواء: ”فراغ اللحظة املتحرّك“ 

هو اسم الرتكيب الفين. وهناك شبكة معدنّية تمسك 

بالكونستال الجديد-وهو مكعَّب قويّ عند النظر إليه 

من الخارج-وتحكم قبضتها عليه. 



93 mins. | Germany | Silent film 

Director: Heinz Emigholz 

The film begins with the sound of water. 

A building site on the other side of the 

Rhine: Block 9 of Mannheim Power 

Station. The opening was planned for 

2013. Years of Construction follows the 

demolition and reconstruction of part of 

the Kunsthalle Mannheim between 2013 

and 2018. Starting from the fountains in 

the Friedrichsplatz opposite, Emigholz’s 

camera approaches the building complex. 

A passage leads from the imposing 

Jugendstil edifice to the 1983 extension 

by Hans Mitzlaff; the sculptures it was built 

for seem to be trying to find their place 

in a space not big enough for them. The 

architecture isn’t suitable for paintings: 

it casts light and shadow according to its 

own whims. In between, Emigholz shows 

streets that cross at right angles, bridges 

and overpasses, the city of Mannheim. 

References to the vision of architects 

Gerkan, Marg and Partners: after the 

demolition and construction phase, a 

complex of cubes, passages and terraces 

appears and forms an interior. A stone and 

a clock swing through the air: “The Moving 

Emptiness of the Moment” is the name of 

the installation. Metal meshing holds the 

new Kunsthalle—a mighty cube when seen 

from the outside—firmly in its grip. 



1.12.2021
72 دقيقة | روسيا | بالروسية مع ترجمة للعربية 

إخراج: ألكسندر زولوتوخني 

شكّلت الحرب العاملّية األوىل مأساًة فرضت سلسلة من 

االختبارات على الشعب الرويس: الثورة، الحرب األهلّية، 

املجاعة، القمع السيايس، ثم الحرب العاملّية الثانية.  

وكّل هذا أثّر على جيل واحد.  كيف وجد ذلك الجيل 

الشجاعة والصرب للبقاء على الرغم من كّل اضطرابات 

القرن العرشين؟ كيف كانت شخصّيتهم؟ كيف كانوا 

يفكّرون ويشعرون؟ يستكشف كّتاب فيلم ”شاّب 

رويس“ هذه األسئلة تحديداً. 

يحيك الفيلم قّصة صيبّ قرويّ بسيط يذهب إىل الجبهة 

خالل الحرب العاملّية األوىل ولديه حلٌم ساذج بتحقيق 

الشهرة والحصول على األوسمة.  لكنَّه يفقد برصه 

ل للعمل كمنصت-حيث يجب  خالل أّول معركة، ويحوَّ

عليه اإلصغاء الشديد عرب أبواق معدنّية ضخمة وأن 

يرفع شارة اإلنذار عند اقرتاب طائرات العدو. 

يّة الروسّية تتكّون  يف ذلك الوقت، كانت اإلمرباطور

بشكل أسايس من الفالّحني وطبقة العّمال-وهم أناس 

يبدو على مظاهرهم شظف العيش الذي يعانون منه.  

وقد ُوجَد الكثريون من املمّثلني غري املحرتفني العاملني 

يف هذا الفيلم يف الشوارع، واملصانع، ويف صفوف 

الكلّيات العسكرية. 

موسيقى الفيلم هي لسريجي رحمانينوف، الذي 

أّلف كونرشتو البيانو رقم 3 سنة 1909.  ومع القّوة 

والطاقة اللتني تتمّتع بهما هذه املقطوعة، تنّبأ املؤّلف 

باالضطرابات القادمة يف القرن العرشين.  ويمكن للمرء 

سماع استشعار رحمانينوف ملصري الناس يف اللحن 

الغنايئ الصاخب.  وبعد ثالثة عقود، ويف بداية الحرب 

العاملّية الثانية، قام رحمانينوف بتأليف ”الرقصات 

السيمفونية“ )45(، العمل األعظم.  وبعد ذلك توّقف 

عن التأليف. 



شاّب رويس
A Russian 
Youth

2019

72 mins. | Russia |

Russian with Arabic subtitles 

Director: Alexander Zolotukhin 

The First World War was a tragedy that 

triggered a series of severe tests for 

the Russian people: revolution, civil 

war, famine, political repression, the 

Second World War. This all impacted one 

generation. How did they find the courage 

and patience to survive all the upheavals of 

the 20th century? What was their character 

like? What were they thinking and feeling? 

The authors of the film A Russian Youth 

explored exactly these questions. 



The film tells the story of a simple village 

boy who goes to the front of the First 

World War with a naive juvenile dream 

of acquiring fame and medals. In the 

first battle, he loses his sight. He is left 

to serve as a listener—he must listen 

carefully through huge metal funnels and 

raise an alarm when enemy airplanes are 

approaching. 

Back then, the Russian empire’s army 

was mainly formed by peasants and the 

working class—people whose appearances 

showed that they lived a life of hard labour. 

Many non-professional actors in the film 

were found on the streets, in factories, 

among the cadets of military schools... 

The film features music by Sergei 

Rachmaninoff, who created the Piano 

Concerto No. 3 )Op. 30( in 1909. With 

the power and energy of this piece, 

the composer predicted the incoming 

upheavals of the 20th century. 

Rachmaninoff’s premonition about the 

fate of the people can be heard in the 

lyrical shrill melody. Three decades later, 

at the beginning of the Second World War, 

Rachmaninoff created Symphonic Dances 

)Op. 45(, an even more grand and vigorous 

work, after which he no longer created 

anything. 

1.12.2021
A Russian 
Youth



8.12
م.س. سالفيك 7

2019

64 دقيقة | كندا | باإلنجلزيية مع ترجمة للعربية 

إخراج: صوفيا بودانوفيتش، ديراغ كامبل 

بعد تعيينها مديرة للشؤون األدبية، تكشف أودري بيناك 

)ديراغ كامبل( عن سلسلة من الرسائل اليت كانت 

جّدتها الكربى قد كتبتها وأرسلتها إىل أحد الشعراء.  

كان كّل من صوفيا بودانوفيتزشوفا وجوزف ويتلني، 

الذي ُرّشَح لجائزة نوبل، نازَحني من بولندا، وقد تبادال 

الرسائل بني سنة 1957 و1964، بني تورونتو، وويلز 

ومدينة نيويورك.  تنطلق أودري يف رحلة تستمر ثالثة أيّام 

إىل مكتبة هوتون يف جامعة هارفارد، من أجل ترجمة 

وفهم كلمات صوفيا.  وتواجه معارضة من خالتها، 

كما تواجه تعقيدات يف الوصول إىل املاّدة.  لكّن أودري 

تكافح وتغوص يف املايض الحميم، فيما تواجه حارضها 

املضطرب وجودياً.  وبني املقاطع الصامتة خالل االّطالع 

على الرسائل يف األرشيف، واملونولوجات االستطراديّة 

اليت ترشح نتائج البحث، يتتّبع الفيلم الحركة العاطفية 

من خالل عملّية البحث. 



8.12.2021
MS Slavic 7

2019

64 mins. | Canada | English with Arabic 

subtitles 

Directors: Sofia Bohdanowicz, Deragh 

Campbell 

 

After being appointed the literary executor, 

Audrey Benac )Deragh Campbell( 

uncovers a series of letters that her 

great-grandmother had written to a 

fellow poet. Both displaced from Poland, 

Zofia Bohdanowiczowa and Nobel Prize 

nominee Józef Wittlin corresponded from 

1957-64 from Toronto, Wales and New 

York City. Over the course of three days, 

Audrey embarks on a journey to Houghton 

Library at Harvard University to translate 

and make sense of Zofia’s words. Coming 

up against her aunt’s disapproval and 

complications of access to the material, 

Audrey struggles to dig into an intimate 

past while facing her own existentially 

troubled present. Between silent segments 

as Audrey handles the letters at the archive 

and discursive monologues that articulate 

her findings, the film traces the emotional 

movement through the research process.  





The A.M. Qattan Foundation )AMQF( is an 

independent, not-for-profit developmental 

organisation working in the fields of culture 

and education, with a particular focus on 

children, teachers and young artists.

 

Founded and registered in 1993 in the 

UK as a charitable company limited by 

guarantee, it has had a branch in Palestine, 

registered as a non-profit organisation, 

since 1998. 

مؤسسة عبد املحسن القطان هي مؤسسة تنموية، 

مستقلة، غري ربحية، تعمل يف تطوير الثقافة والرتبية يف 

فلسطني والعامل العريب، بالرتكزي على األطفال، واملعلمني، 

واملبدعني الشباب. تأسست املؤسسة وُسجلت العام 

1993 يف اململكة املتحدة كمؤسسة خريية، وبارشت 

العمل يف فلسطني العام 1998.


