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 نوريــا جيبيــل جوينجــوان
دييجــو فيليــز خوســيه جافيــر كاســترو 

بلــد االنتــاج: اســبانيا
بلــد التصويــر: اســبانيا

 تقــود مــاري فــي فريــق كمــال االجســام اإلنــاث الهــواة
ــة ــا المبتدئ ــا. تناضــل ثري  يســتعد للمنافســة فــي كاتالوني
 الجديــدة  وروزا وأنجــي ذوات الخبــرة لالنتمــاء إلــى عالــم

يجــب أن تتعايــش فيــه العضــالت واألنــوث

 موســيقي

د

د

52

بيير-لــو راجــو

صــورة لشــاب موســيقي الشــارع ، فرصــة لمشــاركة أســلوبه
فــي الموســيقى والتعــرف علــى كل مؤثراتــه 

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: فرنســا

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: فرنســا

 داميــان وكليمــان واآلخــرون هــم موزعــون بالدراجــات. يقدمــون
 وجبــات لشــركات مثــل أوبــر إيتــس و ديليفــرو. أغوتهــم فــي
 البدايــة مرونــة هــذه الوظائــف الجديــدة، ســرعان مــا أصيبــوا

 بخيبــة أمــل عندمــا اكتشــفوا ظــروف العمــل التــي تفرضهــا
هــذه المنصــات

لمســّلمين ا
تومــاس غراندريمــى

بلــد االنتــاج: ايطاليــا
ــا بلــد التصويــر: ايطالي

52 ر عبو
أندريــا مورا

وثائقيإختیاراألفالم
2021المتوسط  20 جوان مــن06 جــوان إلــى 

مجانــي

د

بلــد االنتــاج: ايطاليــا
ــا بلــد التصويــر: ايطالي

29 طيــن األرض للــول
فابريــس شــيامبريتو

 شــاعر وفيلســوف وســيد النــار ، تقودنــا تحيــزات لــول
 كومبــر الفنيــة إلــى النظــر إلــى المجتمــع مــن خــالل

 البــاب األكثــر هشاشــة و مــن المهاجريــن و مــن
 المحبيــن وأرضنــا. فــي الثمانيــن مــن عمــره، أخبرنــا أن

 الطيــن ملجــأ، ومهــد ، وجلــد يحكــي قصــة ، ويظهــر
الوقــت ويضــرب ، و يتمــدد ويتحــدث

19د

2019 والدة انتفاضــة  شــهد لبنــان فــي 17 اكتوبــر 
 شــعبية غيــر مســبوقة ، وحــدت الشــعب ضــد النخبــة
 السياســية التــي نشــأت منــذ نهايــة الحــرب األهليــة.

 بعــد أســابيع قليلــة مــن األمــل والبهجــة ، تحلــق
 "الثــورة" اللبنانيــة علــى حطــام ســفينة طويــل ،
 دخــول بطــيء إلــى الليــل. الفيلــم صــورة وتكريــم

 لمصيــر الغســق لهــذا الحلــم السياســي

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: لبنــان

فــي الَمســاِء األخيــِر علــى
هــذه األرض 

ليــن هوانــغ شــوان

د

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: الجزائــر

50

 طائــر الحســون يشــبه الشــعار الوطنــي للجزائــر. عصفــور صغيــر

 بأغنيتــه الرقيقــة وألوانــه الرائعــة ، أبهــر أجيــاًال مــن الجزائرييــن

 لقــرون. تــم اصطيــاده بشــكل مفــرط لســنوات . اختفــى تقريًبــا مــن

 الســهول الجزائريــة ويتــم اســتيراده اآلن مــن البلــدان المجــاورة.

 حملــة مجيــد وتوفيــق وريــاض وغيرهــم مــن المتحمســين ، كل

 علــى طريقتــه ، إلعــادت مكانــه

طيــور الحســون والرجــال
إديــر حنيفــي - مــاري إليــز تانــغ

16د

بلــد االنتــاج: اســبانيا
 بلــد التصويــر: اســبانيا

معيشــة ســائق تاكســي، بيــن الحيــاة اليوميــة وتغييــر كبيــر

حيــاة أخرى
دانيــال راغــوزا مونســوريو

53د

ــا الفيلــم إلــى لقــاء شــابات فلســطينيات يســعين لبنــاء يأخذن

ــات ، ناشــطات  ،مســتقبلهن فــي منطقــة مقســمة. فنحــن ، نان

موســيقيات، نغــوص فــي عالــم فقاعــات هــذا الجيــل الجديــد 

ــراع اللواتــي يعيــدن مقاومتهــن الثقافيــة والسياســية  مــن النســاء اخت

  

 

 

ت  فلســطينيا

بلــد االنتــاج: فرنســا
ــر: فلســطين ــد التصوي بل

ماريــت أوفراي

13د

بلــد االنتاج:ايطاليــا
التصوير:ايطاليــا بلــد 

مــرة أخرى
جــان شــتوكيل

ًحــا ، مثــل كل يــوم ميشــيل  كيودجــا فــي البندقيــة ، 5 صبا

 وكريســتيان وأندريــا علــى متــن قاربهــم للغطــس وصيــد قنافــذ البحــر

 ، وهــو عــالج يبيعونــه فــي ســوق األســماك بالجملــة. لذلــك قــرر

 أندريــا البالــغ مــن العمــر 14 عاًمــا أن يقضــي إجازتــه الصيفيــة هــذا

 العــام ليتعلــم حرفــة كان جــده ووالــده يمارســها منــذ عقــود. هــل

ســيواصل مهنــة األســرة ، أم يختــار مســاًرا مختلًفــا

 لــم يســمع عــادل وبــالل عــن نوتــردام دي النــدز قبــل موافقتهمــا علــى

 البقــاء هنــاك لفتــرة قصيــرة. أصلهــم مــن "قرينــي" فــي الضواحــي

ــا تماًمــا  الباريســية ، اكتشــفوا فــي "زاد" مفهــوم  العيــش مًعــا غريًب

 عنهــم ، ويقودهــم إلــى التســاؤل عــن عالقتهــم بالمجتمــع وااللتــزام

السياســي

22د

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: فرنســا

 هربــت مريــم مــن بلدهــا ، وهــي حامــل تبحــث عــن منــزل آمــن لطفلهــا.

 أخذتهــم هــذه الرحلــة عبــر البحــر فــي قــارب صغيــر كان يقــل النســاء

 فقــط حتــى وصلــوا إلــى مدينــة مليليــة الحدوديــة بســبب المخاطــر

 التــي تتعــرض لهــا علــى طــول الطريــق، تفضــل النســاء الحفــاظ علــى

 ســرية قصصهــن. ومــع ذلــك ، قــررت مريــم أن تــروي قصتهــا لطفلهــا

قبــل الوالدة

20د

بلــد االنتــاج: اســبانيا
بلــد التصويــر: اســبانيا/ فرنســا

إلــى أيــن تأخذنــا الريــح
ج. ا مورينــو أمــادور

د 20 جنة
ماتيــو كابيــزا

بلــد االنتــاج: اســبانيا
بلــد التصويــر: اســبانيا

حمــد وطــه والعالقــة الحميمــة بيــن أب وابنــه الــذي يعيــش فــي غرفــة

أطفــال فــي مستشــفى 

بشــار فــي لزاد
بييــر بوالنجــر



2021 20 جوان مــن06 جــوان إلــى 

مجانــي وثائقي
المتوسط  إختیاراألفالم

80د

 يجمــع أوســكار الخــردة المعدنيــة لوالــده الــذي يبيعهــا. عنــد
 النتــوءات ، بالجــوار ، هنــاك ســتانلي. ينظــف الكنيســة

 مقابــل كــرم الضيافــة ، ويجمــع الثمــار ، ويقــود القطعــان
 ، وكل مــا يمكــن أن يشــغل جســده. بيــن أوســكار ،

ــد ــري ، ال يوج ــر ، وســتانلي ، النيجي ــي الصغي  الصقل
 شــيء مشــترك علــى مــا يبــدو ســوى الشــعور بأنهــم قــد

 ُألقــي بهــم فــي العالــم لمعانــاة نفــس الموجــة الســاحقة
مــن الخيــارات قــام بهــا اآلخــرون

ي جسد
بينيتــا ميشــيل 

بلــد االنتــاج: سويســرا
ــا بلــد التصويــر: ايطالي

د 26 وئــام مــا بعــد الحرب

بابلــو توســكو
بلــد االنتــاج: األرجنتيــن - اســبانيا

بلــد التصويــر: ســوريا
 ال تتوقــف الموســيقى عنــد الحــرب ، لكنهــا تســاعد   
 علــى طردهــا. دمــرت كردســتان ســوريا بســبب ســنوات

 الحــرب الطويلــة. ومــع ذلــك ، يتجمــع الموســيقيون
 والشــعراء والمدرســين وعشــرات األطفــال علــى هــذه

 األنقــاض للعــزف علــى اآلالت التــي - علــى األقــل
لبعــض الوقــت - تحــل محــل أصــوات العنــف الثاقبــة

د 60

بلــد االنتــاج: البرتغــال
بلــد التصويــر: البرتغــال

 صمــت - أصــوات مــن لشــبونة

جوديــت كالمــور ســيلين كــوز كاراليــل

 فــي ســياق لشــبونة ، مغنيــات مــن أجيــال مختلفــة
 تناضــل مــن أجــل بقــاء فنهــن ومجتمعهــن.. لغتهــم

 المشــتركة هــي الفــادو ، وهــو أســلوب تقليــدي
 للموســيقى يتحــدث عــن النضــال اليومــي مــن أجــل

 العيــش. مــع كلمــات مــن أغانــي فــادو التــي ترشــدنا عبــر
ــن ــن المطربي ــم العالقــة بي ــخ ، يستكشــف الفيل  التاري

وعالــم دائــم التغيــر مــن حولهــم

د 73

 يحكــي الفيلــم الواقــع الرهيــب لعامــالت المنــازل   
 األجنبيــات فــي دول الشــرق األوســط مثــل لبنــان.
 مــن خــالل الجمــع بيــن العديــد مــن وجهــات النظــر ،

 يقــدم لمحــة عــن الحيــاة الخاصــة ألصحــاب العمــل
والــوكالء والخادمــات

غرفــة بــدون فيلــم
روزر كوريــال

بلــد االنتــاج: المانيــا ، النمســا ، اســبانيا
بلــد التصويــر: لبنــان

11د

بلــد االنتــاج: اســبانيا
بلــد التصويــر: اســبانيا

ــا    فاريــوس اوطورس/ريــكارد مامبلون

الحجــر 8½

2020 ، تــم إعــالن حالــة الطــوارئ  فــي 14 مــارس 
 فــي جــزر البليــار بســبب فيــروس كورونــا. ظلــت

 آالف العائــالت محصــورة فــي منازلهــا لمــا يقــرب
 مــن شــهرين. تــم تشــجيع ثمانيــة طــالب ســينمائيين
ــرة للتعبيرعــن ــى إنشــاء قصــص ســينمائية صغي  عل

التأثيــر الــذي تعرضــوا لــه أثنــاء الحجــر

  
 
 

د 94

 فــي عــام 2009 ، قمــت بتصويــر فيلــم فــي ســوريا.
 مــن خــالل إعــادة ربــط خيــوط ذاكــرة عائلتــي التــي

 تعــود إلــى زمــن االنتــداب الفرنســي، كونــت
 صداقــات مــع عائــالت ســورية مــن تدمــر. وفــي عــام

 2011 ، اندلعــت "الثــورة" ، وســرعان مــا قمعهــا
 النظــام الســوري. أتوقــف عــن التصويــر بينمــا

 الحــرب تعصــف بالبلــد. اليــوم ألتقــط صــوري لســوريا
 اآلخــذة فــي االختفــاء، مــع هــذا الســؤال الذي

 يطاردنــي: مــاذا حــل بهــؤالء الرجــال الذيــن قلــت
لهــم ذات يــوم فــي عــام 2011 "نراكــم قريبــا"؟

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصوير:ســوريا

أهال وســهال

لــوكاس فيرنيــر

د 56 قمــح مر
صموئيــل بيــكاس / ســيريل بيــرارد

بلــد االنتــاج: فرنســا
ــا بلــد التصويــر: ايطالي

 بريدابيــو ، مســقط رأس موســوليني. الحملــة االنتخابيــة
 البلديــة لعــام 2019 تســير علــى قــدم وســاق. مــع عــدم

 قــدرة العمــدة الســابق علــى الوقــوف مــرة أخــرى ، ســوف
 يتصــادم اثنــان مــن المرشــحين الهــواة. ولكــن ســرعان مــا

ــراث موســوليني ــة مســألة ت ــا المحلي  ابتلعــت القضاي
 الكبيــرة. إن موجــة اإلجمــاع لصالــح حــزب ماتيــو ســالفيني
 تخــدم إلــى حــد كبيــر المرشــح اليمينــي. بعــد 74 عامــا مــن

الحكــم ، ينهــار اليســار

13د

 غيروكاســتر ، بلــدة صغيــرة فــي جنــوب ألبانيــا. وســطها
 القديــم مبنــي بالكامــل مــن الحجــر. يــدور تاريــخ الســكان

حــول هــذه الحجــارة التــي يعيشــون بهــا

 حجر
نيلــز بوفيــر / هايجيــن كيــم

بلــد االنتــاج: ألبانيــا ، فرنســا ، كوريــا الجنوبيــة
ــا بلــد التصويــر: ألباني

د 78

 التدفــق ال يتوقــف أبــًدا، طــوال اليــوم يقتــرب الفاقــدون مــن
 اســتقبال مصلحــة االشــياء المفقــودة. معهــم ، هنــاك موجــة

 مــن األحــزان والقلــوب المكســورة واإللهــاءات والقصــص
 التــي تغمــر القاعــة والعــدادات. فــي غضــون ذلــك ، تغــزو

 األشــياء المســتودع علــى شــكل موجــات وينتهــي بهــا األمــر
كنتيجــة ألفعــال متقطعــة ونكســات وإلهــاءات وأفعــال فاشــلة

نيلــز بوفيــر / هايجيــن كيــم
بلــد االنتــاج: فرنســا

بلــد التصويــر: فرنســا

جزيــرة المفقــود

114د

 تــم تصويــر الفيلــم فــي المحمدية،فــي تونــس،   
  ويتتبــع 12 عاًمــا مــن حيــاة محــرز راقــص وممثــل موهــوب
 ولكنــه أيًضــا مدمــن علــى القمــار وســباق الخيــل ، يحــارب

ضــد نفســه وضــد التناقضــات  المثبطــة فــي بلــده

لمدسطنســي ا

حمــزة عونــي
بلــد االنتــاج: فرنســا ، تونــس ، قطــر

بلــد التصويــر: تونــس

51د

بلــد االنتــاج: فرنســا
بلــد التصويــر: فرنســا

مــا هــي أصواتــك يــا جمال؟
تييــري أوجــي

 لفيلــم عبــارة عــن قصــة بخمســة أصــوات، أصــوات موســيقي
 الرباعــي أرديــو وفــي نفــس الوقــت أصواتــي. رحلــة بيــن

ــا  األحاســيس التــي يختبرونهــا عندمــا يلعبــون وأحاسيســي وأن
  أبحــث عــن ممــرات ســرية

15د

بلــد االنتــاج: الدنمــارك ، لبنــان ، إنجلتــرا
 بلــد التصويــر: لبنــان

 تأمــل اجتماعــي فــي "المخــارج" المختلفــة يختارهــا
ــاة فــي مخيمــات  الشــباب الفلســطيني لمواجهــة الحي

الالجئيــن

 مخرجــات منطقيــة
مهــدي فليفــل


