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اﻟﻔﻬﺮس
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عزة الحوراين – مرشدة اإلنتاج
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سارة إسحاق
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل
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يرشفني أن أرحب بكم بالنيابة عن الهيئة امللكية األردنية لألفالم لتشاركونا نتاج
العمل الدؤوب والجهود التي ت ّم بذلها لتحقيق أهداف برنامج فيلم أنثولوجيا التي
ت ّم وضعها منذ أكرث من عامني عندما بدأت رشاكتنا بهذا املرشوع مع منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( .مع توقف العامل أجمع بسبب األزمة
الصحية العاملية املتصاعدة ،فإن الظروف غري موامئة لتنفيذ ما كان يدور يف أذهاننا
حول العرض األول لفيلم "أفالمهن" الذي تم إنتاجه من خالل برنامج أنثولوجيا .يف
البداية ،كان من املفرتض أن يُقام العرض األول يف عامن وأن يكون فرص ًة للقاء ص ّناع
األفالم ببعضهم البعض ،وبفريق الربنامج وبالجمهور؛ غري أن هذا مل يكن مق ّدرا ً لنا،
مع األسف.
لقد عملنا  -يف الهيئة امللكية األردنية لألفالم  -عىل العديد من املبادرات لتشجيع
ص ّناع األفالم العرب واالستمرار بدعمهم من خالل التمويل وبناء القدرات وتعزيز الثقافة السينامئية يف بلدنا ويف منطقة
املغرب واملرشق العريب .لهذا ،إضافة إىل الرسالة الها ّمة التي يبعثها "أفالمهن" ،فقد أدركنا كيف أن مثل هذه األوقات الصعبة
وقت مىض إلعطاء ٍ
أي ٍ
صوت ألولئك املهمشني واملضطهدين الذين يرغب الفيلم بإيصال أصواتهم؛
مناسبة وقد تكون أنسب من ّ
وهن نساء هذه املنطقة.
إضافة إىل ذلك ،سمح لنا كون العرض األول عرب اإلنرتنت بإرشاك املزيد من األشخاص من جميع أنحاء العامل ،من خلفيات
مختلفة وممن يعملون عىل تحقيق املساواة للمرأة يف كل مكان؛ األشخاص الذين مل يكن حضورهم يف عامن ممكناً.
كام أن اللجوء لإلنرتنت لعرض الفيلم ال يبتعد كثريا ً عن الكيفية التي ت ّم بها تنفيذ الربنامج ،فبناء قدرات ص ّناع األفالم ،من
خالل توجيههم عرب اإلنرتنت ،كان واحدا ً من أهم أهداف الربنامج.
طوال فرتة الربنامج ،تضافرت الجهود ،وتبلورت القصص لصناعة خمسة أفالم قصرية من األردن وتونس ولبنان ومرص واملغرب.
مل يتلخص تأثري الربنامج يف تسليط الضوء عىل قضايا مثل املساواة بني الجنسني والعنف املنزيل واإليذاء الجسدي والتمييز ضد
املرأة ،ولكن أيضاً يف بناء قدرات ص ّناع األفالم املشاركني وتقريبهم خطوة نحو تعزيز نهج يستجيب للنوع االجتامعي يف قطاع
إنتاج األفالم يف املنطقة .كام أن علينا اإلشادة بالرشاكات العديدة التي تم تعزيزها وإيجادها من خالل هذا الربنامج .تشكّل
أطر التعاون تلك ،والتي نأمل أن تكون طويلة األمد ،أحد أهم القيم املضافة للربنامج.
إىل ص ّناع أفالمنا ،نحن فخورون بإنجازاتكم ونتطلع بشوقٍ إىل ازدهاركم املهني وأفالمكم الناجحة والتي نأمل أن تستمر
بتسليط الضوء عىل القضايا املهمة ،عاكس ًة همومنا وموصل ًة أصواتنا إىل جميع أنحاء العامل .القصص ،سوا ًء أكانت حقيقية أم
خيالية ،موجودة لتجعلنا نتأمل ونتفكّر .عند إقرانها برسالة قوية مثل رسالة "أفالمهن" ،فمن املؤكد أنها ستؤثر عىل الجامهري
املتلقية ،وإن كان ذلك بدفعهم ولو قليالً نحو يشء من التغيري والوقوف ضد عدم املساواة والظلم.
لرشكائنا ،نو ّد أن نعرب عن بالغ امتناننا لجهودكم التي لوالها ملا كان هذا الربنامج ممكناً .نأمل أن نستمر ،من خالل هذا
الربنامج وأنشطتنا املتنوعة األخرى ،يف دعم ص ّناع األفالم ومتكينهم من تقديم صوتهم ملن
يحتاجون له لسنوات عديدة قادمة.

ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴـﺔ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم

بالنيابة عن زماليئ يف الهيئة امللكية لألفالم ،وخاصة زماليئ يف قسم التدريب اإلقليمي،
أو ّد أن أشكركم فردا ً فردا ً ،ولنأمل معاً مبستقبلٍ أفضل.

ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺒﻜﺮي

املدير العام
الهيئة امللكية األردنية لألفالم
٤

ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع
نُ ِفذ مرشوع "فيلم أنثولوجيا" :املرأة يف منطقة املغرب واملرشق" يف إطار
املرشوع اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة ،منظمة الرتبية والعلوم والثقافة
)اليونسكو( "تعزيز قطاع األفالم املستجيبة للنوع االجتامعي يف منطقة
املغرب  -املرشق" ،وبدعم من االتحاد األورويب.
يسعى ”فيلم أنثولوجيا" :املرأة يف منطقة املغرب واملرشق" اىل بناء قدرات
صناع األفالم املشاركني يف إنتاج هذا الفيلم "أنثولوجيا" الذي يعالج قضايا املساواة
بني الجنسني ويهدف إىل نرش الوعي حول العنف القائم عىل نوع الجنس
والقضايا الجندرية األخرى من خالل إظهار مناذج منطية بشكل متعمد ،لدمج
نهج يستجيب للنوع االجتامعي يف إنتاج األفالم يف منطقة املغرب واملرشق.
تم تحقيق األهداف الرئيسية للربنامج من خالل إنتاج فيلم أنثولوجيا روايئ
طويل يجمع خمس قصص من خمسة بلدان عربية مستهدفة.

اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:

 .١األردن
 .٢تونس
 .٣لبنان
 .٤مرص
 .٥املغرب

استهدف املرشوع قصصاً تتناول قضايا املساواة بني الجنسني والعنف األرسي
واالعتداء الجسدي والتمييز ضد النساء ،وكذلك تساوي الفرص يف مجاالت
التعليم والرعاية الصحية وظروف العمل الالئقة والتمثيل املتكافئ يف اتخاذ
القرارات السياسية واالقتصادية.
تم منح كل قصة ،لفريق مكون من مخرج ومنتج ،متويالً قدره  ١٠٠٠٠يورو
إلنتاج أفالمهم القصرية.
كان من املقرر إقامة أول عرض للفيلم يف عامن يف شهر آذار  ٢٠٢٠إال أنه تم
تأجيل ذلك يف ظل أزمة تفيش فريوس كورونا ونظرا ً لرضورة إقامة العرض األول
قبل نهاية عام  ،٢٠٢٠وملراعاة القيود العاملية املفروضة عىل السفر والتجمعات
التي ال تزال سارية ،فقد تقرر أن يكون العرض األول عرب اإلنرتنت.

ﻓﻴﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:

اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق

أعطي لصانعي األفالم املشاركني الضوء األخرض للبدء بشكل فردي يف التقدم
واملشاركة يف مهرجانات األفالم حول العامل بأفالمهم القصرية.
بعد العرض األول ،سيتم توزيع الفيلم الطويل "أفالمهن" عىل املهرجانات الدولية
واإلقليمية واملحلية.
٥

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﴩوع )آب  - ٢٠١٨ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين (٢٠١٩

تصميم الربنامج من حيث األنشطة واملعامل والنتائج.

إﻋﻼن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ واﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺒﺎت )ﺷﺒﺎط  -آذار (٢٠١٩

تم اإلعالن عن إطالق الربنامج وفتح باب التقديم عىل املوقع اإللكرتوين
للهيئة امللكية األردنية لألفالم وعرب قنوات التواصل االجتامعي التابعة
لها ومن خالل مراسالت جامعية عرب الربيد اإللكرتوين لصانعي األفالم
من املنطقة.

اﻟﻘﺮاءة واﻻﺧﺘﻴﺎر )آذار  -ﻧﻴﺴﺎن (٢٠١٩

اختارت لجنة القراءة واالختيار ،املكونة من ثالثة صناع أفالم عرب
محرتفني ،خمسة مشاريع وفرق للمشاركة يف الربنامج.

اﻹرﺷﺎد )ﻧﻴﺴﺎن  -ﺗﴩﻳﻦ اﻷول (٢٠١٩

عمل اثنان من خرباء األفالم ،مرشد كتابة وإخراج ومرشد إنتاج ،مع الفرق
املختارة عرب اإلنرتنت لتوجيههم طوال املراحل من تطوير السيناريو إىل
تحقيق أفالمهم .بدأ اإلرشاد عرب اإلنرتنت يف نيسان ،يف حني كان تصوير
األفالم بني شهري متوز وأيلول ،مع قيام املرشدين بزيارات إىل كل موقع
تصوير ،وبعد ذلك تم تسليم النسخة النهائية لكل من األفالم القصرية إىل
الهيئة امللكية األردنية لألفالم بحلول ترشين األول.

دﻣﺞ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻔﻴﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ روايئ ﻃﻮﻳﻞ

عينت الهيئة امللكية األردنية لألفالم محررا ً لدمج األفالم القصرية الخمسة
معاً ،وسمي الفيلم الروايئ الطويل الناتج "أفالمهن".

اﻟﻌﺮض اﻷوﱄ " أﻓﻼﻣﻬﻦ" )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول (٢٠٢٠

العرض األويل ،الذي كان من املقرر يف البداية أن يتم فعلياً يف عامن،
أقيم عرب اإلنرتنت بسبب جائحة  ١٩-COVIDوالقيود الناتجة عىل
السفر والتجمعات.

اﳋﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ
وﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوع

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ

يتبع العرض األويل عىل اإلنرتنت ،توزيع الفيلم الروايئ الطويل من قبل
الهيئة امللكية األردنية لألفالم عىل املهرجانات الدولية واإلقليمية واملحلية.

٦

عينت الهيئة امللكية األردنية لألفالم مجموعة من املهنيني العاملني يف صناعة
األفالم لتكوين لجنة قراءة واختيار لتحديد املشاريع الخمسة املشاركة .أرشفت
الهيئة عىل عملية اإلنتاج للفرق الخمسة املختارة من خالل تعيني مرشدي أفالم
محرتفني قدموا التوجيه بدءا ً من تطوير السيناريوهات حتى اكتامل األفالم.
طوال فرتة الربنامج ،عمل ما مجموعه  ٢٨٦شخصاً عىل تحقيق أهداف الربنامج
وتحقيق النتائج املرجوة ٩٧ ،منهم كانوا من اإلناث وشكلوا نسبة  ٪٣٤من العدد
اإلجاميل .يشمل هذا صانعي األفالم وطواقم التصوير واملمثلني والقراء واملرشدين
وفريق الهيئة امللكية األردنية لألفالم.

اﳌﺸﺎرﻛﻮن واﳌﺴﺘﻔﻴﺪون

 ٢٧٣من العدد املذكور أعاله هم أفراد طواقم التصوير والتمثيل لألفالم ٩٠ ،منهم
من اإلناث بنسبة  .٪٣٣باملتوسط ،عىل مدار العرشين عاماً املاضية ،ووفقاً
لدراسة أجراها ستيفن فولوز ،متخصص يف بيانات وتعليم األفالم ،شكلت النساء
 ٪٢٢٫٦من أعضاء طواقم تصوير األفالم.

• جمعية أيب رقراق.
• مرصد اإلعالم يف شامل أفريقيا والرشق األوسط.
• . ONU FEMMES
• كتابة الجنوب.

اﻟﺸﺮﻛﺎء
٧

تأسست الهيئة امللكية األردنية لألفالم يف متوز  ،٢٠٠٣وهي مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً
يديرها مجلس مف ّوضني برئاسة صاحب السمو املليك األمري عيل بن الحسني املعظم.
كام أن الهيئة عضو يف الجمعية الدولية لهيئات األفالم ) (AFCIوهي املنظمة الرسمية التعليمية
واملهنية لجميع هيئات األفالم ،تساعد اإلنتاج السيناميئ والتلفزيوين والتجاري والصناعي
والتصوير من جميع أنحاء العامل .نعمل جاهدين يف الهيئة امللكية األردنية لألفالم لتأسيس
صناعة أفالم متينة ولتسهيل إنتاج األفالم يف األردن.
باإلضافة إىل تركيزنا عىل صناعة السينام املحلية ،فإننا نهدف إىل دعم ص ّناع األفالم العرب من
خالل برامجنا التدريبية اإلقليمية إلمياننا بأن دعم صناعة السينام يف املنطقة ككل جزء ال يتجزأ
من املشهد السيناميئ العريب مام يلعب أيضاً دورا ً حيوياً يف الصناعة املحلية.

اﳌﻬﻤﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ األردنيني وكافة األفراد يف منطقة الرشق األوسط عىل رسد قصصهم ،وبالتايل املساهمة يف
التبادل الثقايف وتعزيز حرية التعبري.
ﺧﻠﻖ برامج تعليمية لألردنيني والعرب العاملني أو الراغبني يف العمل يف مجال صناعة األفالم.
ﺗﺮوﻳﺞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ثقافة األفالم يف األردن وبالتايل املساهمة يف تثقيف ورعاية وتنمية الفكر الناقد.
ﻣﻮﺿﻌﺔ األردن كمركز لإلنتاج املريئ-املسموع العاملي وذلك من خالل توفري مواقع رائعة وموارد
إبداعية ،باإلضافة إىل املساعدات التقنية والحوافز املالية.
ﺗﻘﺪﻳﻢ خدمات إدارية وداعمة لإلنتاج املحيل واألجنبي.
ﺗﻮﻓري فرص عمل مبعايري عاملية يف جميع مجاالت الفن السيناميئ.

اﻟﺮؤﻳﺎ

بناء صناعة أفالم حديثة ورائدة ذات مستوى عاملي يف األردن ،بحيث يتمكن جميع ص ّناع األفالم
يف الرشق األوسط من إنتاج األفالم بحرية والعمل جنباً إىل جنب مع أكرث فناين العامل موهبة.

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
نعمل من أجل تنمية وتطوير بيئة تعليمية لدعم الفنون السينامئية باإلضافة إىل تطوير برامج
THE
تعالج الحاجة إىل طرق اتصال جديدة ومبتكرة.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج
ROYAL
نقدم للمنتجني خدمات متكاملة مثل :تسهيل الحصول عىل تصاريح لتصوير األفالم ،البحث عن
FILM
مواقع تصوير ،تخليص الجامرك ،إلخ.

COMMISSION

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻓﻼم ﰲ اﻷردن
ننظم عروضاً هادفة طوال العام يف جميع محافظات اململكة ،مام يرثي ثقافة األفالم يف األردن.

JORDAN
٨

اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة وﺻ ّﻨﺎع اﻷﻓﻼم اﳌﺸﺎرﻛﻮن

٩

اﳌﺨﺮﺟﺔ ﻣﻴﺴﻮن اﻟﻬﺒﻴﺪي واﳌﻨﺘﺠﺔ ﺟﻨﺎ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ

دﻳﺎﻧﺎ
اﻷردن

ديانا ،فتاة مزارعة ،تعمل يف حقول قريتهم النائية وتنحدر من
إحدى العائالت املحافظة .تجلس ديانا يف يوم إجازتها برفقة
شقيقاتها عىل سطح املنزل لتجهيز أنفسهن لحضور حفل
زفاف أحد الجريان .تُعترب األعراس يف القرية مناسبة مهمة
للنساء ،إذ يستغلونها كفرصة لالحتفال والتمسك مبا تبقى من
أنوثتهن التي تُفقد بشكل كبري ج ّراء عملهن الشاق يف املزارع.
بالنسبة إىل ديانا ،إنها الفرصة املناسبة ملقابلة حبيبها الرسي.
عند التقائهام يف الوقت واملكان املحددين وبدء شعورهام
بالراحة والخصوصية ،تكتشف أمرهام والدة ديانا ومن بعدها
العائلة بأكملها .عند بزوغ فجر اليوم الثالث ،يركنب جميع
نساء العائلة يف الشاحنة للذهاب اىل العمل يف املزرعة
كاملعتاد .يطلب والد ديانا من شقيقها الذي سريافقهن بأن
يأخذ جميع الفتيات غري املتزوجات معه ،ألنه يريدهن أن
يشهدن ما سيحصل .متيض الشاحنة يف طريقها من دون أي
كالم يدور بني ركابها .ال يوجد طيور تزقزق ،الجو بارد ...إنه
يوم ديانا األخري.
١٠

ﻣﻴﺴﻮن اﻟﻬﺒﻴﺪي
ﻛﺎﺗﺒﺔ/ﻣﺨﺮﺟﺔ
"دﻳﺎﻧﺎ"
)اﻷردن(

ﺟﻨﺎ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻠﻢ
"دﻳﺎﻧﺎ"
)اﻷردن(

ميسون الهبيدي مخرجة وكاتبة
أردنية .عملت يف أدوار مختلفة يف
العديد من األفالم واملسلسالت
التلفزيونية واألفالم الوثائقية منذ
" .٢٠١٣سارة" هو أول فيلم وثائقي
قصري من إخراج الهبيدي وتم
ﺗﺮﺷﺤﻴﻪ ﳌﻬﺮﺟﺎن ﻣﺎﳌﻮ ﻟﻠﺴﻴﻨام
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻳﺎم ﻓﻠﺴﻄني اﻟﺴﻴﻨامﺋﻴﺔ
ضمن فئة األفالم الوثائقية القصرية.
لدى الهبيدي شغف بخلق منظور جديد وروايات حقيقية يف السينام
العربية والتي تتناول قضايا مجتمعية تعكس وجهة نظر صادقة لصناع
األفالم بصفتهم أعضاء يف املجتمع.

تنحدر جنا زين الدين من أصول
لبنانية أردنية وأمريكية .تعمل
ككاتبة ومخرجة ومنتجة إبداعية
وراوية قصص ومنسقة دراما.
حصلت عىل شهادة املاجستري
املتخصصة يف الفنون املرسحية،
وتخرجت من ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﻣﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﰲ ﻟﻨﺪن يف  .٢٠٠٨شاركت زين
الدين يف عمل وإنتاج "فا سول يا"
الذي تم عرضه عىل تلفزيون رؤيا
يف  .٢٠١٤شاركت أيضا ً يف فرقة
الغناء "طرب عىل حطب" التي تأهلت للمشاركة يف برنامج Arabs Got
 Talentيف  .٢٠١٦تعمل حاليا ً عىل تطوير مسلسل تلفزيوين حاصل عىل دعم
من صندوق األردن لدعم األفالم من اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم" .ديانا"
هو أول فيلم قصري تعمل عليه جنا زين الدين كمنتجة بجانب املخرجة
ميسون الهبيدي .تأمل إىل أن يكون للفيلم تأثري إيجايب يدفع الجامهري اىل
فهم الحالة السيكولوجية والنفسية للفتيات اليافعات اللوايت يتعرضن
للعنف واملوت بطرق بشعة بحجة "الرشف".
١١

اﳌﺨﺮﺟﺔ آﻣﻨﺔ ﻧﺠﺎر واﳌﻨﺘﺞ ﺻﺎﺑﺮ اﻟﻘﺒﻼوي

ﻛﺎرﻓﻮر اﻟﺴﻌﺎدة
ﺗﻮﻧﺲ

تعمل لطيفة ،يف الثالثني من عمرها ،يف دائرة األحوال
املدنية والوالدة .يروي هذا الفيلم قصة حنني لطيفة
اىل إنجاب األطفال وحياتها الزوجية املضطربة .تدخل
لطيفة بشكل مستمر يف مصادمات جسدية وعاطفية
مع زوجها بسبب شكوكها بأن هناك مشاكل عقم من
طرف زوجها ورفضه املستمر بالقيام بالفحوصات
الالزمة .تعيد لطيفة التفكري يف قراراتها متجاهلة
اإلساءة التي تتعرض لها يف زواجها وتبدأ يف استكشاف
خيارات أخرى من ضمنها عملية اإلخصاب الصناعي
عالية التكلفة .تلجأ لطيفة اىل عائلتها وأصدقائها
للحصول عىل الدعم املادي واملعنوي لكنها تبقى
بحاجة إىل املزيد ،مام يقودها اىل ابتكار طرق مختلفة
وأن تبدع بوسائلها للوصول إىل هدفها.
١٢

آﻣﻨﺔ ﳒﺎر
ﻛﺎﺗﺒﺔ/ﻣﺨﺮﺟﺔ
"ﻛﺎرﻓﻮر اﻟﺴﻌﺎدة"
)ﺗﻮﻧﺲ(

ﺻﺎﺑﺮ اﻟﻘﺒﻼوي
ﻣﻨﺘﺞ
"ﻛﺎرﻓﻮر اﻟﺴﻌﺎدة"
)ﺗﻮﻧﺲ(

آمنة نجار صانعة أفالم وصحافية
حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف
تخصص علوم املعلومات واالتصاالت
من ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﺑﻮن يف فرنسا.
عملت نجار عىل أول فيلم قصري لها
" "Bitter Honeyيف  ،٢٠١٤وعرض يف
مهرجان قرطاج السيناميئ يف تونس.
أما "رقصة الفجر" ) (٢٠١٨فهو فيلمها
القصري الثاين وقد شارك يف عدة
مهرجانات سينامئية .تعمل نجار
حاليا ً عىل كتابة السيناريوهات وعىل
إخراج أفالم وثائقية ومسلسالت باإلضافة إىل العمل عىل تطوير فيلم
روايئ طويل.

ولد صابر القبالوي يف تونس يف
 .١٩٨٢حصل عىل شهادة
البكالوريوس من اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ
ﻋﻠﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة.
بدأت مسريته املهنية يف ميكساج
الصوت ،وشارك يف الكثري من
األعامل التونسية والعربية .أسس
القبالوي رشكة اإلنتاج الخاصة به
 Playيف  ٢٠٠٨ومن هناك بدأت
مسريته يف إنتاج األفالم .أنتجت
الرشكة العديد من األفالم القصرية والوثائقية واألعامل التلفزيونية ومع
تطور الرشكة أصبح يطمح إىل إنتاج أفالم روائية طويلة.
١٣

اﳌﺨﺮﺟﺔ ﻓﺮح ﺷﺎﻋﺮ واﳌﻨﺘﺞ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺑﻮرﺟﻴﲇ

ﺷﻜﻮى
ﻟﺒﻨﺎن

تدخل هدى ،امرأة ترتدي الخامر ،إىل إحدى محطات
الرشطة يف بريوت لتقدم شكوى اغتصاب .بعد أن يتم
استجوابها بدقة ،تعرتف هدى للضباط أن الدعوة ضد
زوجها .يفاجئ الضباط يف املحطة بسامع ذلك ورسعان
ما يرفضون طلبها باعتباره ال يخالف القانون .ترص هدى
وتبلغهم بتعنيفه جسدياً لها مام يجذب اهتامم الضباط
بعد تحول املسألة إىل قضية عنف أرسي يعا ِقب عليها
القانون .يطلب الضابط من هدى دليل إثبات العنف
وفحص من طبيب رشعي تكلفته  ٢٠٠,٠٠٠لرية لبنانية
حتى يتم تقديم الشكوى بشكل قانوين .بسبب عدم
مقدرتها عىل توفري املال الالزم ،تتخذ قرار العودة اىل
منزلها .يف اللحظة التي تقرر هدى أن تنسحب ،يُطلب
منها تقديم هويتها املدنية كجزء من الربوتوكول القانوين
لجميع زوار املحطة ،وعندها يكشف الضابط عن عدة
مخالفات سري غري مدفوعة مسجلة باسم هدى بقيمة
 ٢٠٠,٠٠٠لرية لبنانية .تنفي هدى امتالكها لسيارة
ومقدرتها عىل القيادة وتربر أن زوجها قام مسبقاً
برشائها وتسجيلها باسمها .تتوسل هدى إليهم للسامح
لها بالعودة اىل املنزل لعدم امتالكها للامل وخوفها من
االتصال بزوجها ،لكن مينعها الضباط من املغادرة قبل
تعويض املخالفات .تكتشف هدى أن جميع الطرق
أمامها ستؤدي اىل املزيد من املتاعب يف حياتها الزوجية.
شارك "شكوى" يف مسابقة الفيلم القصري من مهرجان
الجونة السيناميئ يف دورة .٢٠٢٠
١٤

ﻓﺮح ﺷﺎﻋﺮ
ﻛﺎﺗﺒﺔ/ﻣﺨﺮﺟﺔ
"ﺷﻜﻮى"
)ﻟﺒﻨﺎن(

ﻟﻮﺳﻴﺎن ﺑﻮرﺟﻴﻠﻲ
ﻣﻨﺘﺞ
"ﺷﻜﻮى"
)ﻟﺒﻨﺎن(

فرح شاعر مخرجة وممثلة وناشطة
سياسية لبنانية .شارك فيلمها القصري
األول "وهبتك املتعة" ) (٢٠١٢يف
عدة مهرجانات سينامئية معروفة
منها ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﻮﺳﺎن اﻟﺴﻴﻨاميئ
وﻣﻬﺮﺟﺎن Clermont-Ferrand
اﻟﺴﻴﻨاميئ وغريهاُ .منع عرض الفيلم
يف لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.
يف  ،٢٠١٥حازت شاعر منحة دراسية
للحصول عىل شهادة املاجستري يف
تخصص اإلخراج السيناميئ من ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﰲ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس ) .(UCLAتم اختيار أحدث أفالم فرح
القصرية "سكون" يف املهرجانات املشهورة مثل مهرجان تيلورايد السيناميئ
ومهرجان بامل سربينغز السيناميئ ومهرجان سينيميد السيناميئ وغريها
الكثري.
حصدت أفالمها القصرية العديد من الجوائز مثل جائزة أفضل فيلم من
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨام اﻷﻣريﻛﻴﺔ وجائزة جيمس بريدج لإلخراج املتميز وجائزة
دييل سالفي التذكارية ألفضل إخراج للممثلني يف فيلم ،جائزة )UCLA
تسليط الضوء عىل املخرجني وغريها .شاركت يف إنتاج ويف التمثيل يف
الفيلم الروايئ الطويل "غداء العيد" ) (٢٠١٧الذي عرض يف عدة
مهرجانات سينامئية وحاز جوائز من ضمنها جائزة لجنة التحكيم يف
ﻣﻬﺮﺟﺎن ديب اﻟﺴﻴﻨاميئ اﻟﺪوﱄ .فرح شاعر حاليًا يف مرحلة تطوبر وكتابة
سيناريو فيلمها الروايئ الطويل األول.

لوسيان بورجييل ،كاتب ومخرج
وناشط سيايس لجأ يف سن مبكرة إىل
قراءة القصص وروايتها .مكنه عمله
ككاتب ومخرج لألفالم واملرسح من
الحصول عىل منحة Fulbright
وحصل عىل شهادة املاجستري يف
صناعة األفالم عام ) (٢٠١٣من
ﺟﺎﻣﻌﺔ  Loyola Marymountيف
لوس أنجلوس .كتب وأخرج
العرشات من املرسحيات ،اثنتان
منها تم حظرهام يف لبنان واثنتان أخريان تم عرضهام ألول مرة يف ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﻟﻨﺪن اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﴪح  .LIFTتم ترشيحه عام  ٢٠١٤ﻟﺠﺎﺋﺰة "ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒري" يف لندن من قبل منظمة  .Index on Censorshipفيلمه الروايئ
الطويل األول "غداء العيد" جاب أكرث من خمسة وعرشين مهرجانا ً
سينامئيا ً يف جميع أنحاء العامل وحصل عىل ست جوائز من ضمنها جائزة
لجنة التحكيم يف ﻣﻬﺮﺟﺎن ديب اﻟﺴﻴﻨاميئ اﻟﺪوﱄ.
١٥

اﳌﺨﺮﺟﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد واﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب

ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺼﺮ

يف األحياء الفقرية يف القاهرة ،يعمل ماليني األطفال ملساعدة عائالتهم
الفقرية .أمرية ٨ ،سنوات ،تكسب رزقها من خالل قيادة عربة صغرية
تسمى "التكتك" .خالل شهر رمضان الفضيل ،ميتنع املسلمون عن
الطعام والرشاب منذ طليعة الشمس اىل مغربها ،ويوجد تقليد يتبع ُه
أغنياء مرص يعرف "مبائدة الرحمن" ،حيث يتم تقديم موائد مليئة
بالطعام مقدمة لجميع سكان القاهرة الفقراء .تحصل أمرية عىل
عرض مغر لتوصيل الطعام الذي حرضته نساء حيها اىل إحدى موائد
الرحمن التي ستقام يف منطقة بعيدة من املدينة ،قبل غروب
الشمس ،مع العلم أن قيادة عربات "التكتك" خارجة عن قوانني
الحكومة املرصية .يف حال رفضت أمرية توصيل الطلبية ،ستخرس
نساء حيها زرقهن .أما إذا بارشت بالتوصيل فستخاطر أمرية بأن
تصادر رشطة القاهرة مصدر رزقها الوحيد .تأخذنا أمرية اىل عاملها
لرنى حياتها من خالل عيونها.
١٦

ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد
ﻛﺎﺗﺒﺔ/ﻣﺨﺮﺟﺔ
"ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺮﺣﻤﻦ"
)ﻣﺼﺮ(

ﻣﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
ﻣﻨﺘﺞ
"ﻣﺎﺋﺪة اﻟﺮﺣﻤﻦ"
)ﻣﺼﺮ(

تغريد عبد املقصود مخرجة
وكاتبة سيناريو مرصية .ع ِملت
ألكرث من خمسة عرش عاما ً
كمساعدة مخرج ومخرج يف
الوحدة الثانية يف أعامل يف
السينام املرصية .درست السينام
يف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
وﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻸﻓﻼم
وﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﰲ وﻻﻳﺔ
ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻮس وﰲ أﻛﺎدميﻴﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻸﻓﻼم يف استوديو
 Universalيف كاليفورنيا .ترغب عبد املقصود يف رواية القصص الغنية
والنابضة بالحياة من الثقافة التي تنتمي إليها وخاصة قصص نساء هذا
العامل .تتمنى أن تظهر يف أفالمها شخصيات نسائية مل يسبق لها مثيل وأن
تلهم املشاهدين عىل النظر إليهن بعني مختلفة والتعاطف معهن بشكل
أكرب .حاليا ً ،هي يف مرحلة ما قبل اإلنتاج ألول فيلم روايئ لها.

تخرج معتز عبد الوهاب من اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻴﻨام يف مرص عام ،٢٠٠٠
ومنذ ذلك الوقت عمل كمنتج يف
مجموعة من الربامج التلفزيونية
واألفالم الوثائقية ورشكات مثل
وكالة األهرام لإلعالن وشبكة
أوربت ،وعمل أيضا ً كمنتج لعديد
من األفالم التسجيلية مع عدة
محطات ورشكات تلفزيونية .أسس
عبد الوهاب رشكة Team One
لإلنتاج الفني يف  ٢٠١٠والتي أصبحت ضمن الرشكات الرائدة يف مجال
األفالم الوثائقية والربامج التلفزيونية يف السوق املرصية واملنطقة
العربية .أنتجت الرشكة أكرث من عرشين فيلامً وثائقيا ً ملحطات تلفزيونية
مختلفة ،ويف  ٢٠١٧قرر عبد الوهاب إنتاج أول فيلم روايئ طويل "ملا
بنتولد" والذي يعترب بداية دخول الرشكة إىل عامل اإلنتاج السيناميئ لألفالم
الروائية الطويلة.
١٧

اﳌﺨﺮﺟﺔ رﻳﻢ ﻣﺠﺪي واﳌﻨﺘﺞ ﻧﺒﻴﻞ اﳌﺮوش

ﻟﻌﺒﺔ
اﳌﻐﺮب

يحيك فيلم "لعبة" قصة كاميليا ،فتاة نشيطة وفضولية
تبلغ  ١١سنة ،تعيش مبفردها مع والدتها .تواجه
الحي بني جريانها ورفاقها،
كاميليا تجربة صادمة يف ّ
حيث تتعرض للتحرش أثناء لعبها مع أصدقائها من
ِقبل رجل غريب يتجول يف منطقة خالية قيد البناء.
تجد كاميليا نفسها وسط فضيحة جنسية وتحاول
جاهدة لحامية سمعتها .تطلب املساعدة من جارها
سامح وتهدده بكشف رسه املخجل إذا مل يعاونها عىل
إقناع اآلخرين برباءتها .يبدأ عامل كاميليا الصغري
باالنهيار من حولها ،ويتحول الشارع الذي كان يف
السابق ملعباً لطفولتها اىل ساحة رصاع من أجل إنقاذ
سمعتها .ستفعل كاميليا أي يشء للخروج منه.
١٨

رﱘ ﻣﺠﺪي
ﻛﺎﺗﺒﺔ/ﻣﺨﺮﺟﺔ
"ﻟﻌﺒﺔ"
)اﳌﻐﺮب(

ﻧﺒﻴﻞ اﳌﺮوش
ﻣﻨﺘﺞ
"ﻟﻌﺒﺔ"
)اﳌﻐﺮب(

ولدت ريم مجدي يف املغرب.
التحقت مبﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﴫﻳﺔ
يف مراكش حيث حصلت عىل
درجتي البكالوريوس واملاجستري
يف إخراج األفالم ،كان مرشوع
تخرجها فيلم روايئ قصري بعنوان
” “Out of Townوالذي عرض
يف ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ وﻣﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨاميئ اﻟﺪوﱄ
وﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺴﻴﻨاميئ
اﻟﺪوﱄ وغريها من املهرجانات
السينامئية .يف عام  ٢٠١٨شاركت يف تأسيس " "Tifaw Filmsمع نبيل
املروش وأنتجت فيلمه القصري " جايني " .يف عام  ٢٠١٩أخرجت "لعبة"
من إنتاج نبيل املروش .تعمل حاليا ً عىل تطوير فيلمها الروايئ الطويل
األول ” .“Plum Seasonشاركت يف تأسيس ،مع نبيل املروشSAAED" ،
 ،"Meetingsمنصة جديدة للمخرجني العرب الناشئني.

ولد نبيل املروش يف بوردو ،ولكنه
قىض معظم شبابه يف الدار
البيضاء .يف  ٢٠٠٩التحق ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ
اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺴﻴﻨام الفرنسية ثم التحق
بجامعة باريس للحصول عىل
شهادة يف الدراسات السينامئية.
يف  ٢٠١٨أسس رشكة Tifaw
 Filmsويف نفس السنة أخرج
فيلم روايئ قصري له بعنوان "
جايني " .حصل فيلمه القصري
التجريبي" “High Temperatureعىل منحة من  .Scamوفيلمه الروايئ
الطويل "  "Those Who go to Paradiseتم تطويره يف برنامج
 .Lab ٢٠٢٠ Méditalentsأنتج الفيلم القصري"لعبة" الذي كتبته
وأخرجته ريم مجدي وهو حاليا ً يعمل معها عىل تطوير أول فيلم خيايل
طويل من تأليفها بعنوان ".“Plum Season
١٩

ﻋﺰة اﻟﺤﻮراين – ﻣﺮﺷﺪة اﻹﻧﺘﺎج

ولدت عزة الحوراين يف األردن وبدأت رحلتها السينامئية يف سن الثامنة عرشة عندما شاركت يف ورشة
عمل لصناعة األفالم يف عامن .أنتجت أول فيلم روايئ طويل لها يف  ٢٠١٠مع املخرج إيفريت لويس،
الحائز عىل العديد من الجوائز .حصلت يف  ٢٠١١عىل درجة املاجستري من ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﺴﻴﻨامﺋﻴﺔ يف تخصص إنتاج األفالم مع الرتكيز عىل مجال الصوت يف األفالم.
حولت تركيزها إىل مجال العمل يف األسواق اإلقليمية والدولية ،حيث عملت يف مجال اإلنتاج مع
مؤسسات مثل  National Geographicورشكة اإلنتاج  MBC/O٢والعديد من املنظامت غري
الربحية .تعمل الحوراين حالياً عىل إنتاج فيلم وثائقي طويل وتستعد لتصويره يف  .٢٠٢٠تستمتع
بالعمل أيضا يف مواقع تصوير األفالم الروائية كمساعدة مخرج.

ﻣﺤﻤﻮد اﳌﺴﺎد – ﻣﺮﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ واﻹﺧﺮاج

محمود املساد مخرج وكاتب سيناريو ومنتج من أصول أردنية  /هولندية .حازت أفالمه الوثائقية
الطويلة إشادة واسعة مثل "الشاطر حسن" و"إعادة خلق" و"هذه صوريت عندما كنت ميتاً" .حصل
فيلمي "إعادة خلق" و"هذه صوريت عندما كنت ميتاً" عىل دعم من ﻣﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪاﻧﺲ اﻟﺴﻴﻨاميئ ،كام
حصل "إعادة خلق" عىل جائزة أفضل تصوير سيناميئ يف ﺻﻨﺪاﻧﺲ  ،٢٠٠٨وتم عرضه يف أكرث من ١٣٠
مهرجان سيناميئ دويل كام ُعرِض يف العديد من الدول األوروبية .تم إضافة أفالم املساد اىل املناهج
السينامئية األكادميية يف أمسرتدام وكولون ومدريد ،وقد أعطى املساد عدة ورش عمل مخصصة لصناعة
األفالم ورواية القصص يف جامعات يف األردن ومرص وسان فرانسيسكو وإسبانيا ،كام شارك كعضو لجنة
تحكيم ومتحدث رئييس يف العديد من املهرجانات السينامئية حول العامل .حصد سيناريو أحدث أفالمه،
الفيلم الروايئ الطويل "إنشاهلل استفدت" ثالث جوائز عاملية ،و ُعرِض ألول مرة يف مهرجان تورونتو
السيناميئ الدويل ،كام فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ب  NETPACألفضل فيلم آسيوي وفاز
أيضاً بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ألفضل متثيل يف ﻣﻬﺮﺟﺎن وارﺳﻮ اﻟﺴﻴﻨاميئ.

اﳌﺮﺷﺪون
٢٠

ﺟﻮرج اﻟﻬﺎﺷﻢ

جورج الهاشم مخرج وممثل مرسحي خريج كلية الفنون الجميلة يف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وحائز عىل شهادة يف
اإلخراج السيناميئ من معهد ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻴري يف فرنسا.
حقق ،يف باریس ويف بیروت ،عددا ً من األفالم القصیرة ،يف إطار إدارته محرتفات تدّرج يف التمثيل السيناميئ
وكيفية إدارة املمثل أمام الكامريا.
تابع تزامناً عمله يف اإلخراج املرسحي ،متناوالً تحديدا ً نصوصاً باللغة الفرنسية لكتاب مرسح لبنان ّیین .من بین
أعامله املندرجة يف هذا املجال "زمن الجراد" للكاتب غربيال بستاين ،بطولة أنطوان كرباج و "الواحدة
واألخرى يف ترشين” للكاتبة تريز ع ّواد بسبوس ،بطولة املمثلة السويرسية دومينيك فافروبول.
استقر يف لبنان منذ العام  ٢٠٠٦وأرشف عىل تأسيس وإدارة قسم الدراسات السمعية والبرصية يف اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻧﻄﻮﻧﻴﺔ .يف العام  ،٢٠٠٩كتب وأخرج تباعاً فیلامً روائیاً قصیرا ً بعنوان" :قّداس عشیة" ،وفيلمه الروايئ الطويل
األول بعنوان "رصاصة طايشة" .شارك "رصاصة طايشة"ومت ّیز يف عدد كبیر من املهرجانات الدولية حاصدا ً من
ديب املھر الذھبي ألفضل فيلم عريب ،ومن اﻟﻘﺎﻫﺮة جائزة أفضل سيناريو ،ومن روما جائزة أفضل تعبیر فني،
كام جائزيت أفضل إدارة تصوير ملوريال أبو الروس ،من ﻧﺎﻣﻮر ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،وأفضل متثيل لبطلته نادين لبيك ،من
أﻧﻐﻮﻟﻴﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
مؤخرا ً ،أطلق الهاشم فيلمه الروايئ الجديد" ،نار من نار" الذي تّم تصويره بین بیروت وباريس ،والذي يؤدي
الدور الرئييس فيه املمثل والكاتب املرسحي اللبناين – الكندي وجدي مع ّوض ،إىل جانب املمثلة الجزائرية
الفرنسية عديله بن دميراد واملمثل اللبناين فادي أيب سمرا.

ﻧﺠﻮى ﻧﺠﺎر

اكتسبت صانعة األفالم نجوى نجار خربة مميزة يف املامرسات الفنية الحديثة من خالل كتابتها وإخراجها
وإنتاجها لعرشات األفالم الحائزة عىل جوائز دولية والتي نالت إعجاب النقاد وعرضت يف اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺑﺮﻟني وﻛﺎن
وﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ وﺻﺎﻧﺪاﻧﺲ .يف عام  ،٢٠٢٠متت دعوتها لالنضامم إىل أﻛﺎدميﻴﺔ ﻓﻨﻮن وﻋﻠﻮم اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ .حاملة
لشهادة املاجستري يف مجال األفالم من الواليات املتحدة األمريكية ،عملت يف األفالم الوثائقية والروائية منذ عام
 .٢٠٠٠حاز فيلمها الروايئ الطويل األول ”املر والرمان" ) (٢٠٠٩عىل إعجاب النقاد .كان فيلمها الروايئ الثاين
"عيون الحرامية" ) (٢٠١٤ممثالُ لفلسطني يف الرتشح لجائزة اﻷوﺳﻜﺎر عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية لعام
 .٢٠١٤فاز فيلمها الروايئ الثالث "بني السامء واألرض" يف  ٢٠١٩بجائزة نجيب محفوظ ألفضل سيناريو يف
ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﻨاميئ اﻟﺪوﱄ وتم اختياره يف حفل ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ أﻛﺎدميﻴﺔ اﻟﺴﻴﻨام اﻷوروﺑﻴﺔ  .٢٠٢٠تعمل
نجار حالياً عىل تطوير فيلمها الطويل الرابع " ،"Kiss of a Strangerالفيلم موسيقي وسيتم تصويره يف مرص.
شاركت يف تأسيس رشكة " "Ustura Filmsالتي لها فروع يف فلسطني واألردن .كانت أيضاً متحدثة يف العديد
من الفعاليات السينامئية وعضوا ً يف لجان تحكيم يف مهرجانات سينامئية دولية كام أعطت دروساً متقدمة يف
اإلخراج السيناميئ .شاركت يف ورشة راوي ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ التي تنظمها الهيئة امللكية األردنية لألفالم كعضو
يف لجنة اختيار املشاريع وكمرشدة .تعمل حالياً عىل تطوير ورشة عمل لالجئني الفلسطينيني والسوريني يف
األردن ولبنان املهتمني بصناعة األفالم.

ﺳﺎرة إﺳﺤﺎق

سارة إسحاق هي مخرجة أفالم من أصول مينية واسكتلندية حائزة عىل عدة جوائز .يف  ،٢٠١١قدمت سارة
فيلمها املستقل األول "ليس للكرامة جدران" الذي تم ترشيحه ﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﺳﻜﺎر ألفضل فيلم وثائقي قصري
وترشح أيضاً ﻟﺠﺎﺋﺰة  BAFTAيف فئة املواهب الجديدة يف اسكتلندا .بعد ذلك ،قدمت فيلمها الوثائقي املميز
الحائز عىل جوائز " ،"The Mulberry Houseوالذي كان عرضه األول يف  IDFAعام  .٢٠١٣يف عام ،٢٠١٧
شاركت سارة يف تأسيس أﻛﺎدميﻴﺔ ﻗُﻤﺮة وأﻓﻼم ﻗُﻤﺮة إلنتاج األفالم اإلبداعية والتدريب السيناميئ يف اليمن.
تعمل اآلن عىل تطوير أول فيلم روايئ طويل لها بعنوان " "The Stationوالذي تم اختياره للمشاركة يف
.٢٠٢٠ L'Atelier Cinéfondation Festival de Cannes

ﳉﻨﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻻﺧﺘﻴﺎر
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ﺑﻬﺎء اﻟﺤﺴني –ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم

يحمل بهاء الحسني شغفاً للسينام ورواية القصص ،وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف مونتاج األفالم
واإلخراج من ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺴﻴﻨامﺋﻴﺔ )املرتبط ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻟﻠﻔﻨﻮن
اﻟﺴﻴﻨامﺋﻴﺔ( ودرجة البكالوريوس يف السينام والتليفزيون من اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻴﻨام ﰲ ﻣﴫ .إىل جانب
عمله كمدير قسم التدريب اإلقليمي يف الهيئة امللكية األردنية لألفالم ،يعمل كمونتري ومخرج .شارك
الحسني يف مونتاج فيلمني روائيني والعديد من األفالم القصرية واألفالم الوثائقية واملشاريع التلفزيونية.
يبحث بهاء باستمرار عن طرقٍ لدعم صانعي األفالم الناشئني إليصال أصواتهم وتعريفهم باألدوات
املناسبة لرواية قصصهم.

دﻳﻨﺎ ﺑﻄﺎﻳﻨﺔ – ﻣﴩﻓﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم

دينا بطاينة حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة املعامرية ،إال أنّها مل تجد شغفها يف هذا املجال.
اتخذت قرار الرشوع يف مسار وظيفي مختلف ،وهو الذي تستمتع به بالفعل وتتح ّمس له .لقد شعرت
دامئاً بأن لديها موهبة للقيام بأدوار تنظيمية ،خاصة أنها تستمتع كثريا ً بالعمل مع الناس .خالل فرتة
وجودها يف الجامعة وحتى بعدها ،شاركت يف العديد من الحمالت واألنشطة التطوعية املتعلقة
بالخدمة املجتمعية واألعامل الخريية .لطاملا كانت بطاينة شغوفة بالسينام ومهتمة للغاية باألفالم
والقصص التي يروونها والرحالت التي ميكنهم القيام بها .تشعر بأنها محظوظة للغاية ومتحمسة
للعمل يف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم ،فهي الفرصة املثالية للتعمق أكرث يف مجال تهتم به للغاية
وترغب يف إنشاء مهنة لها فيه.

ﺗﻮﻟني أﺑﺪة – ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم

تولني أبدة حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف تخصص تصميم الرسوم التحريكية واأللعاب من ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣرية ﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .تعمل مساعدة لقسم التدريب اإلقليمي يف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﻓﻼم .إىل جانب
وظيفتها يف الهيئة ،عملت كمشغل كامريا مستقل .تضمنت أعاملها يف الكامريا الربنامج التلفزيوين
" ٧أﻃﺒﺎء" و "وﺻﻔﺎت اﻷﻃﺒﺎء" و "ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء" إىل جانب بعض األفالم واإلعالنات
القصرية األخرى.

ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺎﺑﺮ  -ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮﻧﺘﺎج

يعمل خالد جابر كمدير محتوى مريئ ،متخصص يف تحرير الفيديو والرسوم املتحركة مع خربة واسعة
يف العمل عىل اإلعالنات واألفالم الوثائقية والخيال العلمي والتعليم الرقمي واألفالم القصرية.

ﺗﺸﻴﻚ ﻣﺎﻧﻴﺎ – ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

رشكة أردنية ناشئة تأسست بهمم وسواعد شبابية ،وبشغف قادهم إىل بداية الحلم بربمجة وتطوير ألعاب الهواتف الذكية عام .٢٠١٦
وصلت الرشكة اليوم بعد جهود متواصلة إىل فريق من  ٣٥موظف يعملون يف ثالثة أقسام رئيسية :قسم تطوير التطبيقات وقسم اإلنتاج واإلخراج إلنتاج
اإلعالنات املصورة والفيديو وقسم التسويق.
عملت الرشكة مع أكرث من  ٣٠٠عميل داخل اململكة وخارجها وقدمت مستوى فني عايل يليق بالسوق األردين ومكانته الرائدة يف مجال التكنولوجيا
واإلعالم املريئ.

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

٢٢

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ "ﻓﻴﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ،ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﲆ
+962 6 4613835
أو ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﲆ ﻋﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين
anthology@film.jo

@COHMovie
ضمن إطار الربنامج اإلقليمي ملنظمة اليونسكو ،واملمول بالرشاكة مع االتحاد
األورويب "تنمية قطاع أفالم يستجيب لقضايا النوع االجتامعي يف منطقة املغرب
واملرشق"  /ميد فيلم.
يتناول فيلم أنثولوجيا قضايا املساواة بني الجنسني ،للتوعية حول العنف القائم
عىل التفرقة الجندرية من خالل تعمد إظهار أمثلة منطية.
تم إنتاج الفيلم يف طور عملية بناء الهيئة امللكية األردنية لألفالم لقدرات ممثلني
مختلفني عاملني يف قطاع صناعة األفالم.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل

هذا املحتوى خاضع للمسؤولية الكاملة من طرف الهيئة امللكية األردنية لألفالم
واملستفيدين منها وال ميكن اعتباره تحت أي ظرف من الظروف كتعبري عن موقف
االتحاد األورويب واليونسكو.
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ﻓﻴــﻠﻢ أﻧﺜﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ :املرأة يف منطقة املغرب واملرشق

Anthology Film: Women in the Maghreb-Mashreq Region
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It is my honor to be welcoming you, on behalf of the Royal Film
Commission - Jordan (RFC), to share with us the culmination of all the
hard work put towards achieving the goals which the Anthology Film
Program set to realize over two years ago when our partnership with
UNESCO began on the project.
With the whole world having been brought to a halt due to the looming
global health crisis, the circumstances are far less than ideal for what we
had in mind for the premiere of the Anthology film "Chronicles of Her",
produced through the program. Initially, the premiere was to take place in
Amman and serve as an opportunity for all the filmmakers to meet each
other, the program team, and the audience, but alas, it was not meant to be.
We, at the RFC, have already worked on many initiatives to encourage Arab
filmmakers and continue to offer our support with funding,
capacity-building, and developing film culture in our country and the
Maghreb-Mashreq region. To that end, and adding the crucial message "Chronicles of Her" is putting out there, we
came to realize that such a difficult time is as suited as any other time, and perhaps even more so, to speak up on behalf
of the marginalized and oppressed whose voices the film wished to reverberate; the women of this region.
Moreover, an online premiere has allowed us to engage more individuals from all over the world from different
backgrounds working at the heart of achieving equality for women everywhere, individuals whose attendance in
Amman would not have been possible.
Additionally, screening the film online doesn't stray too far from how the program was carried out, with capacity
building for the filmmakers, via online mentorship, being at the core of its objectives.
Throughout the program, efforts were united, stories were born, and five short films from Jordan, Tunisia, Lebanon,
Egypt, and Morocco, were made. The program's impact wasn't only in highlighting issues like gender equality,
domestic violence, physical abuse, and discrimination against women, to name a few, but also in the capacity building
for the participating filmmakers and bringing them a step closer towards enhancing a gender-responsive film sector
in the region. We must also mention the numerous partnerships enhanced and formed through the program; these
collaborations, which we hope will be long lasting, are one of the program's main added values.
To our filmmakers, we are proud of your achievements. We look forward to your prosperous careers and films
through which we hope you will continue to shed light on the issues that matter, reflecting our concerns and
echoing our voices throughout the world.
Stories, be they real or fictional, are there to make us reflect and ponder. When paired with a message as powerful as the
one "Chronicles of Her" has set out to speak of, they are bound to affect the receiving audiences, even if it was to ever so
slightly nudge them towards making some change and standing up against inequality and injustice.
To our partners, we would like to express our utmost gratitude for your efforts without which the program wouldn't
have seen the light.
We hope to continue, through this program and our various activities, to support filmmakers and empower them to
lend their voice to those who need it for many years to come.

WELCOME NOTE
BY RFC
MANAGING
DIRECTOR

On behalf of my colleagues at the RFC, and especially my colleagues at the
Regional Training Department, I want to thank each and every one of you as
we together hope for better times ahead.
Mohannad Al-Bakri
Managing Director
The Royal Film Commission – Jordan
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ABOUT
Anthology Film: Women in the Maghreb-Mashreq Region" was
carried out in framework of the United Nations, Educational,
Scientific & Cultural Organization’s (UNESCO) regional
project "Enhancing a gender responsive film sector in the
Maghreb-Mashreq region, with the support of the European
Union.
Anthology Film aims to provide capacity reinforcement for all
the filmmakers involved in the production of this film, which is
an anthology film addressing gender equality issues aiming to
raise awareness about gender-based violence and other gender
issues through deliberately showing stereotypical archetypes, to
integrate a gender responsive approach in film production in
the Maghreb-Mashreq region.
The program planned to achieve its main objectives through the
production of a feature-length narrative anthology film, combining
five stories from five target Arab countries listed below.
1. Jordan
2. Tunisia
3. Lebanon
4. Egypt
5. Morocco

ANTHOLOGY FILM:
WOMEN IN THE
MAGHREB-MASHREQ
REGION

The program sought stories dealing with gender equality,
domestic violence, physical abuse and discrimination against
women, equal access to education, health care, decent working
conditions as well as representation in the political and
economic decision-making processes. Each story, represented
by a Producer-Director team, was granted a fund of €10,000 to
be produced into a short film.
The premiere of the feature-length Anthology film “Chronicles
of Her” was set to take place in Amman in March 2020 but due
to the COVID-19 pandemic, the event was postponed.
Given that the premiere was due to happen before the end of
2020 and considering the global restrictions on travel and
gatherings which are still in place, it was decided to have the
premiere online.
The participating filmmakers were granted the go ahead to start
individually applying to and participating in film festivals
around the world with their short films.
Following its premiere, the feature-length film “Chronicles of Her”
will be distributed to international, regional, and local festivals.
5

Project Planning (August 2018 – January 2019)

Designing the program in terms of activities, milestones,
and outcomes.

Callout & Receiving Applications (February – March 2019)

The program launch and callout were announced on the Royal
Film Commission Jordan’s website and through its social
media channels and through mass email shots to filmmakers
from the region.

Reading & Selection (March – April 2019)

The reading and selection committee, comprising three Arab
film professionals, selected five projects and teams to take part
in the program.

Mentorship (April – October 2019)

Two film experts, a writing and directing mentor and a
producing mentor, worked with the selected teams online
guiding them all the way from script development to realizing
their films.
The online mentorship commenced in April, while shooting the
films took place between July and September, with the mentors
making visits to each of the film sets, after which the final cut
for each of the five shorts was delivered to the RFC by October.

Combination & Post-production for the Anthology
Feature Film

The RFC appointed an editor to combine the five shorts together,
naming the resulting feature-length film “Chronicles of Her”.

“Chronicles of Her” Premiere (December 2020)

TIMELINE
&
PROGRAM PHASES

The premiere, which was initially set to take place physically in
Amman, was held online due to the COVID-19 pandemic and
resulting restrictions on travel and gatherings.

Marketing & Distribution for Chronicles of Her

Following its online premiere, the feature-length film is
planned to be distributed by the RFC to international, regional,
and local festivals.
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A group of established film professionals was hired by the
Royal Film Commission – Jordan (RFC) as the selection
committee to select the five finalists. The RFC supervised the
production process for the five selected teams and appointed
filmmaking mentors, who offered guidance starting from script
development until the films were completed.
Throughout the course of the program, a total of 286 people
worked towards achieving the programs goals and producing
the desired outcomes, 97 of whom were females which amounts
to 34% of the total number.
This includes the filmmakers, cast & crew members, readers,
mentors, and RFC team.

PARTICIPANTS

&
BENEFICIARIES

273 of the above-mentioned number were cast and crew
members, 90 of whom were females which amounts to 33%. On
average, over the last 20 years and according to a study
conducted by Stephen Follows Film Data and Education,
women have made up 22.6% of film crew members.

• Bouregrag Association
• MENA Media Monitoring (MMM)
• ONU FEMMES

PARTNERS

• Sud Ecriture

&
ASSOCIATES
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Founded in July 2003, the RFC is a financially and administratively autonomous
public organization led by a Board of Commissioners, chaired by HRH Prince Ali
Bin Al Hussein.
The RFC is a member of the Association for Film Commissioners International
(AFCI). The (AFCI) is the official professional and educational organization for
film commissions. AFCI Members assist feature, television, commercial,
industrial, and stills productions throughout the world.
We work towards building a solid Jordanian film industry and facilitating
productions in Jordan.
In addition to our focus on the local film industry, we aim to provide Arab filmmakers
with support through our regional training programs as we believe supporting the
overall film industry in the Arab region to be integral for the cinematic scene in the Arab
region and accordingly plays a vital role in the local industry.

Mission

Encouraging Jordanians and people from the Middle East to tell their stories, thus
contributing to cross-cultural understanding and enhancing freedom of expression.
Creating educational programs for Jordanians and Arabs working or aspiring to
work in the film industry.
Promoting film culture throughout Jordan, thus contributing to educating and
fostering a critical mind.
Positioning Jordan as a location for international audio-visual productions,
offering great locations, creative resources, as well as technical assistance and
financial incentives.
Offering management and support services to local and foreign productions.
Providing work opportunities at world-class standards in all areas of cinematic art.

Vision

To build in Jordan a world-class, cutting-edge film industry where all people of
the Middle East can freely make films alongside the world’s most talented artists.

Main Activities

THE
ROYAL
FILM
COMMISSION
JORDAN

Education & Training
We develop and establish training programs for Jordanian and Arab
Filmmakers while maintaining a learning environment in cinematic arts that
addresses the need for new and innovative methods of communication.
Production Services
We provide productions taking place in the country with comprehensive
services, such as assistance in obtaining filming permits, location scouting,
customs’ clearance and much more.
Fostering Film Culture in Jordan
The RFC organizes thematic public screenings throughout the year all over Jordan,
thus enriching the film culture in the country.
8

PARTICIPATING
SHORT FILMS
&
FILMMAKERS
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DIRECTOR: Maysoon Hbaidi
PRODUCER: Jana Zeineddine

DIANA
JORDAN

Diana, a young farmer who comes from a
conservative family, lives in the rural villages
of the country. During her day-off, she and
her two sisters sit on the rooftop, preparing
themselves for the wedding of one of the
neighbors. Weddings are an essential
occasion for the women in the village; they
use it to celebrate what's left of their
femininity, which is lost mainly due to their
hard work on the farms. As for Diana, it's a
great chance to meet her secret boyfriend.
After she meets with him on the appointed
time and place, where they would have their
privacy, her mother discovers her
relationship with the young man, which
leads to her whole family finding out as well.
On the third day, at dawn, all of the family
women ride the truck to go to work on the
farm as usual. As Diana's father requested,
her brother, who accompanies them, takes all
the unmarried women with him. He wants
them to see it. None of the girls on the truck
are talking; no birds are singing; it is cold. It
is Diana's last day.
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MAYSOON HBAIDI
WRITER/DIRECTOR OF
“DIANA”
(JORDAN)

JANA ZEINEDDINE
PRODUCER OF
“DIANA”
(JORDAN)

Maysoon Hbaidi is a
Jordanian film director and
screenwriter. Since 2013, she
has occupied various roles in
several film productions, TV
series, and documentaries.
Her first short documentary
"Sara" got selected at the Short
Documentary Competition
in Malmo Arab Film Festival
and Palestine Cinema Days
as well. Hbaidi is passionate about creating new perspectives
and authentic narratives in the Arab cinema, which deal with
social issues that reflect an honest point of view of filmmakers
as members of society.

Jana Zeineddine is a
Lebanese American and
Jordanian performer, writer,
director, creative producer,
storyteller, and drama
facilitator. Jana has an M.A.
degree in Applied Theatre;
she is a graduate of The
Central School of Speech and
Drama in London (2008).
Zeineddine is the co-creator
and producer of "Fa Sol Ya," which aired on Roya TV in 2014.
She also participated in "Tarab 3al 7atab," which is an
A-Capella performance group that made it to Arabs Got Talent
in 2016. She is currently working on the development of a
Jordanian comedy TV series that received the Jordan Film
Fund from the Royal Film Commission - Jordan in 2018.
“Diana” is Zeineddine’s first short film as a producer; she was
honored to be a part of the making of this film alongside
director Maysoon Hbaidi. She hopes it makes an impact and
moves audiences to a better understanding of the psychological
state of young women, who are subject to the horrid acts of
violence and death in the "name of honor."
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DIRECTOR: Emna Najjar
PRODUCER: Saber Gueblaoui

CROSSROAD HAPPINESS
TUNISIA

Latifa, who is in her 30’s, is working at the
Birth and Civil Status Authorities. This film
tells the story of her longing for children of
her own and her troubled married life. Latifa
regularly gets into physical and emotional
clashes with her husband. Suspecting
infertility on her husband’s side and his
refusal to get tested leads her to re-think her
choices; she decides to disregard the abuse.
She begins exploring her options, which
include the highly priced artificial
fertilization methods. She turns to her family
and friends for financial support but comes
up short, yet she stays motivated and gets
creative with her means to reach her goal.
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EMNA NAJJAR
WRITER/DIRECTOR OF
"CROSSROAD HAPPINESS"
(TUNISIA)

SABER GUEBLAOUI
PRODUCER OF
"CROSSROAD HAPPINESS"
(TUNISIA)

Emna Najjar is a filmmaker
and journalist. She obtained
a PhD in Information and
Communication Sciences
from Sorbonne University
in France. Her first short
film, "Bitter Honey" (2014),
was selected in the
competition of Carthage
Film festival JCC in Tunisia.
Her second film, "Waltz of
Dawn" (2018), has participated in several festivals. She is
currently working on other scripts, documentaries, and series,
and is also working on developing a feature film.

Born in Tunisia in 1982,
Saber Gueblaoui gained his
B.A. degree from the Higher
Institute of Arts Manouba
Multimedia. He started his
career in sound mixing
and in 2008 moved on to
create his production and
post-production company
Play. With a dynamic crew,
he developed many film projects such as short films,
documentaries, and series.
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DIRECTOR: Farah Shaer
PRODUCER: Lucien Bourjeily

SHAKWA
LEBANON

Hoda, a veiled woman, enters a police station
in Beirut to submit a claim of rape. After
being questioned thoroughly, she admits to
the police officers that it is her husband who
is abusing her. The officer at the station is
surprised and somehow amused to hear this
and quickly dismisses her request since it is
not against the law. Nevertheless, Hoda
insists and claims that he has also been
physically violent, which grasps the officers'
interest since the case turned into domestic
violence, which is punishable by law. The
officers ask her to provide them with proof of
violence, get a report from a legal doctor,
which costs 200 USD, so she can submit a
proper claim. Since she doesn't have that kind
of money, she decides to leave the station. The
moment she decided to go, the officers asks
her to show them her ID card for a standard
background check. She provides them with
what they had requested, not knowing that
they will find old unpaid parking tickets in
her name that have accumulated to become
200,000 LBP with the penalties. She denies
having a car up until they clear the model,
which turned out to be a car her husband
brought supposedly for her, but then he never
let her drive it and then sold it back. She begs
them to let her go since she doesn't have the
money, and is too scared to call her husband,
but they persist in saying to her that she
cannot leave before paying the penalties.
Every option she has will lead to an even
more problematic domestic environment.
“Shakwa” competed in the Short Film
Competition at the 2020 edition of El-Gouna
Film Festival.
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FARAH SHAER
WRITER/DIRECTOR OF
“SHAKWA”
(LEBANON)

LUCIEN BOURJEILY
PRODUCER OF
“SHAKWA”
(LEBANON)

Farah Shaer is a Lebanese
director,
and
actress,
socio-political activist. Farah’s
debut short fiction film "I Offered
You Pleasure" (2012) was selected
at Clermont-Ferrand Film
Festival and Busan Film Festival
among others but got banned in
Lebanon by the government. In
2015, she was awarded a full-ride
scholarship to pursue an MFA in
Film directing at UCLA. Farah’s latest short film "Soukoon" was
selected at acclaimed festivals such as Telluride Film Festival,
Palm Springs film festival, CINEMED Film Festival among
many others. She received several awards on her short films
including the Motion Picture Association of America Award,
James Bridges Award of an Outstanding Director, Delia Salvi
Memorial Award for Directing the Actors, UCLA Directors’
Spotlight Award among others. She had also co-produced and
acted in the Lebanese feature film “Heaven Without People” that
won the Jury Prize at Dubai Film Festival (2017) among many
other prizes in film festivals worldwide. Farah Shaer is currently
in the script development writing stage of her debut fiction
feature film.

Lucien Bourjeily is a Lebanese
writer, director, and political
activist who has sought refuge
in storytelling from an early
age. His work as a
writer/director of both film
and theatre awarded him the
Fulbright Scholarship to earn
his M.F.A. in Filmmaking (2013)
at the Loyola Marymount
University in LA. He wrote/directed more than a dozen plays,
two of them were banned in Lebanon and another two
premiered at the London International Festival of Theatre
(LIFT). In 2014, he was nominated for the “Freedom of
Expression” award in London by Index on Censorship. His
debut feature film “Heaven Without People” (2017) travelled to
more than twenty-five film festivals worldwide and won six
awards, including the Special Jury Prize at the Dubai
International Film Festival.
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DIRECTOR: Taghrid Abdel Maksoud
PRODUCER: Moataz Abd ElWahab

MERCY TABLE
EGYPT

In the slums of Cairo, millions of children
work to support their families. Amira, which
means Princess in Arabic, is an eight-year-old
girl who drives a rickshaw for a living. In the
holy month of Ramadan, Muslims do not eat
or drink from dawn till sunset. Wealthy
Egyptians pay to have huge dining tables in
the streets of Cairo filled with free food for
the poor, this tradition is called "Mercy
Tables." The women in Amira's
neighborhood cook for Mercy Tables for a
living. Amira receives an offer to deliver the
food to the "Mercy Table" before sunset to the
fasting men and women, knowing that the
Egyptian government made driving
rickshaws illegal. If Amira refuses to take the
journey on her rickshaw, she will fail the
women who depend on her not to lose their
jobs. If she agrees, she risks the confiscation
of the rickshaw and loses her only source of
income. Amira takes us into her world to see
it through her eyes.
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TAGHRID ABDEL MAKSOUD
WRITER/DIRECTOR OF
“MERCY TABLE”
(EGYPT)

MOATAZ ABD ELWAHAB
PRODUCER OF
“MERCY TABLE”
(EGYPT)

Taghrid Abdel Maksoud is an
Egyptian screenwriter and
director. She worked for over
fifteen years as an assistant
director and as a second unit
director in the Egyptian film
industry. She studied
filmmaking at the American
University in Cairo, in
London Central Film
School, and gained a
Fulbright scholarship at the University of California in Los
Angeles and New York Film Academy Los Angeles. She wants to
tell the stories of the vibrant personalities and the culture where
she comes from with an emphasis on women. She hopes to show
never seen before female characters in her films and to inspire
the viewers to have a better understanding and a more
empathetic view of them. Currently, she is in pre-production for
her first feature.

Moataz
Abd
ElWahab
graduated from the Higher
Institute of Cinema - Egypt in
2000. Since then, he has worked as
a producer on a variety of TV
shows and documentaries. His
experience ranges from news to
entertainment and music. In
2010, Abd ElWahab established
Team One Productions, which
has become one of the leading production companies in
documentary films and TV programs in the Egyptian and Arab
regional markets. He has recently ventured into producing
fiction feature films and amongst the company's clients are Al
Jazeera, CBC, Discovery Education, and Euro News. Many of
Abd ElWahab’s documentaries focus on the history of Arab
cinema and profiling the pioneers of the industry. He is
producing his first feature film, "When We Are Born". Armed
with years of experience in the production field and a passion
for art, he brings a fresh production strategy to the Egyptian
market, focusing on uncompromising artistic values that also
appeal to mass audiences.
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DIRECTOR: Rim Mejdi
PRODUCER: Nabil Merrouch

CHILDREN’S GAME
MOROCCO

Children’s game is the story of Camilia, an
eleven-year-old, curious, and energetic girl,
who lives with her mother on their own.
When she faces a traumatic experience staged
in her neighborhood among neighbors and
playmates, she finds herself in the middle of a
sexual scandal. Camilia gets abused by a thug
in a building undergoing construction while
playing outside. She tries to protect her
reputation by manipulating and blackmailing
Samih, the boy next door, to help her
convince the others of her innocence, using
his shameful secret and threatening to reveal
it. The street that was once her playground
becomes an arena of struggles to save her
reputation. Her little world crumbles around
her, and she will do anything to get out of it.
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RIM MEJDI
WRITER/DIRECTOR OF
“CHILDREN’S GAME”
(MOROCCO)

NABIL MERROUCH
PRODUCER OF
"CHILDREN’S GAME"
(MOROCCO)

Rim Mejdi was born in
Marrakech, Morocco. She
attended the School of Visual
Arts Marrakech where she
received a B.A and an M.A in
film directing. “Out of town”,
her Masters' final study film,
was screened in several
festivals: Locarno, Cairo
International Film Festival,
and Carthage Film Festival
among many. In 2018, she co-founded Tifaw Films with Nabil
Merrouch and produced his short “Jayeen”. In 2019, she directed
“Children’s Game” produced by Nabil Merrouch. She is currently
developing “Plum Season”, her first feature fiction film. She
co-founded, with Nabil Merrouch, SAAED Meetings, a new
platform for Arab emerging filmmakers.

Born in Bordeaux, Nabil
Merrouch spent his youth in
Casablanca and in 2009
joined the CLCF and then
the University of Paris-Est
for a degree in film studies.
He Co-founded Tifaw Films
in 2018, and in the same year,
he directed his first fiction
short film “Jayeen”. His short
film "High temperature" won a grant from SCAM and his first
feature film "Those Who Go to Paradise" was developed in the
Méditalents 2020 Lab program. He produced “Children’s
Game” a short film by Rim Mejdi and he is developing her first
feature fiction "Plum Season”.
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AZZA HOURANI – PRODUCING MENTOR

Born in Jordan, Azza Hourani started her cinematic journey at the age of eighteen
when she took a filmmaking workshop in Amman. In 2010, she produced her first
feature film with award-winning director Everett Lewis. In 2011, she graduated
with an M.A. degree from the Red Sea Institute of Cinematic Arts, concentrating
on Film Producing and Sound.
Hourani then turned her focus to work on the regional and international markets,
producing with institutions such as National Geographic, O2 Productions/MBC,
and various non-profit organizations. Hourani is currently producing a feature
documentary and is preparing to film in 2020. When she is not producing, she
enjoys working on film sets as an assistant director.

MAHMOUD AL-MASSAD – WRITING / DIRECTING MENTOR

Mahmoud Al-Massad is a Jordanian/Dutch director, scriptwriter and producer. He
received acclaim for his feature documentaries “Shatter Hassan”, “Recycle”, and
“This is my Picture When I was Dead” reaching audiences worldwide.
“Recycle” and “This is my Picture When I was Dead” were supported by the
Sundance Film Institute. “Recycle” was awarded the World Best Cinematography
Award at Sundance in 2008, screened at over 130 international film festivals and
was theatrically released in several European countries.
The Arab World Child Association chose Al-Massad to be the 2002 Arab
Ambassador of Culture. His films were used in the curriculum of film academies
in Amsterdam, Cologne and Madrid. He instructed filmmaking and storytelling
workshops in universities in several countries such as Jordan, Egypt, San Francisco
and Spain to name a few. He also participated as a jury member and key speaker
at many film festivals worldwide. Al-Massad won three international awards for
the script of his latest film, "Blessed Benefit" a narrative feature, which premiered
in 2016 at Toronto International Film Festival and won the NETPAC jury award
for the Best Asian film as well as the special jury award for best acting at Warsaw
Film Festival.

MENTORS
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GEORGES HACHEM

Georges Hachem graduated from Louis Lumière National School, in Paris, and
previously studied theater at the Lebanese University. His portfolio features several short
films created in the framework of acting workshops that he regularly coached since 1992,
in Paris and Beirut. He is also keen on promoting the works of Lebanese play writers, thus
directing in 2004 Locusta by Gabriel Boustany starred by Antoine Kerbaj and in 2007
L'Une et l'Autre en Octobre by Therese Aouad Basbous starred by the French-Suisse
actress Dominique Favre Bulle. He returned definitively to Beirut in 2006 where he
founded, and then took in charge for 8 years, the audiovisual department at the Antonin
University. In 2010, he wrote and directed his first feature film, “Stray Bullet”, starred by
Nadine Labaki. Selected and awarded in many international festivals, “Stray Bullet” was
named Best Arab Film at Dubai International Film Festival. In 2018, Georges Hachem
released “Still Burning” his new feature film starred by Wajdi Mouawad, Adila
Bendimerad and Fadi Abi Samra.

NAJWA NAJJAR

Filmmaker Najwa Najjar has explored several new artistic grounds having written,
directed, and produced over a dozen critically acclaimed award-winning films
premiering in Cairo, Berlin, Cannes, Locarno, and Sundance. In 2020 she was invited
to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. With an MA in Film (US),
she has worked in both documentary and fiction since 2000. Her critically acclaimed
debut was the feature film "Pomegranates and Myrrh" (2009). Her second
award-winning film "Eyes of a Thief" (2014) was the Palestinian entry for the 2015
Oscars Best Foreign Film. Her third feature film "Between Heaven and Earth" (2019)
won the 41st Cairo IFF Naguib Mahfouz Best Screenplay award and was selected for
the European Film Academy Awards 2020. Najjar is presently in the development of her
4th feature film "Kiss of a Stranger", a musical to be shot in Egypt. Co-founder of Ustura
Films with branches in Palestine and Jordan, she has been a speaker on numerous panels
on cinema and a jury member of several International Film Festivals and has given
numerous Director’s Masterclasses. Both a reader and an advisor for the Royal Film
Commission Jordan’s Rawi Screenwriters Lab, she has been developing a workshop for
Palestinian and Syrian refugees in Jordan and Lebanon interested in filmmaking.

SARA ISHAQ

Sara Ishaq is an award-winning Yemeni-Scottish filmmaker. In 2011, Ishaq made her
award-winning independent debut film "Karama Has No Walls" (2012), which was
nominated for an Academy Award for Best Documentary (Short Subject) and a
BAFTA Scotland New Talent Award. Following this, she made her award-winning
personal feature documentary “The Mulberry House”, which premiered at IDFA in
2013. In 2017, Ishaq co-founded Comra Films & Comra Academy, for creative film
production and film training in Yemen. She is now developing her first fiction feature,
"The Station" which was selected for L'Atelier Cinéfondation Festival de
Cannes (2020).

READING & SELECTION COMMITTEE
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BAHA’ AL- HUSSEIN – RFC’S REGIONAL TRAINING MANAGER

A Master’s degree holder in Film Editing & Directing from the Red Sea Institute for
Cinematic Arts (an affiliation with the University of Southern California for Cinematic
Arts) and a Bachelor’s degree in Cinema & TV Directing from the Higher Cinema
Institute in Egypt, Baha’ Al-Hussein has a passion for cinema and storytelling. Besides his
work as the Regional Training Manager at the Royal Film Commission – Jordan, he is an
editor and director. He has edited two feature films and many short films, documentaries,
and TV projects. Al-Hussein is constantly seeking ways to support other emerging
filmmakers to find their voices and the right tools to tell their stories in the best possible way.

DINA BATAINEH – RFC’S REGIONAL TRAINING SUPERVISOR

Dina Bataineh holds a bachelor’s degree in Architecture, yet she found that it’s not
where her passion lies. So, she made the decision to embark on a different career path,
one she actually enjoys and is enthusiastic about. She has always felt she had a knack
for being in organizational roles, especially that she very much enjoys working with
people. During her time at university and even after, Bataineh took part in several
campaigns and voluntary activities related to community service and charity. She has
always been a cinephile and is extremely intrigued by films, the stories they tell and
the journeys they can take us on. She feels very lucky and excited to be working at the
Royal Film Commission – Jordan as it is the perfect opportunity to delve more into
a field she’s very interested in and wishes to establish a career within.

TULEEN ABIDA – RFC’S REGIONAL TRAINING ASSISTANT

Tuleen Abida holds a Bachelor’s degree in Animation & Game Design from Princess
Sumaya University of Technology. She is the Regional Training Department’s Assistant
at the Royal Film Commission - Jordan. Besides working at the RFC, she has worked
as a freelance camera operator with the 7Doctors TV show and live broadcast of
7Doctors Recipes and 7Doctors Psychology, along with some other short films and ads.

KHALED JABER - POST-PRODUCTION TECHNICAL OPERATOR

Khaled Jaber is a visual content manager experienced in video editing and motion
graphics with a demonstrated history of working in advertisements, documentaries,
Sci Fi, e-learning and short films.

CHICKMANIA ENTERTAINMENT - DOCUMENTATION VIDEO

A Jordanian company established in 2016 by young entrepreneurs with a passion to work on developing mobile phone games.
With ceaseless efforts, the company today has reached a team of 35 employees working in three main departments: games
and application development department, videography & photography department, and marketing strategies department.
The company has worked with over 300 clients in Jordan and other countries delivering a high quality of work befitting the
Jordanian market’s leading position in the field of technology and visual media.

ANTHOLOGY FILM TEAM
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To contact the “Anthology Film” team, please call us at
+962 6 4613835
or send an email to
anthology@film.jo

@COHMovie
In the framework of the UNESCO regional
programme co-funded by the European Union
“Enhancing a gender responsive film sector in the
Maghreb - Mashreq region”/MED FILM.
Anthology film is addressing gender equality issues, to
raise awareness about gender-based violence through
deliberately showing stereotypical archetypes.
The film was produced during the capacity
reinforcement of the Royal Film Commission - Jordan
to different actors working in the production process
of films.

CONTACT INFORMATION

This content is the sole responsibility of RFC and its
beneficiaries and can under no circumstances be
regarded as reflecting the position of the European
Union and UNESCO.
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