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أردنيــــــــة أفــــــــالم 

روائيـــة ووثائقيـــة طويـــلة 

Jordanian Narrative
 &

 Documentary Feature
Length Films



Over the past years, the Jordanian film industry has witnessed a noticeable growth with the production of 
several narrative and documentary independent films that have qualified to compete in renowned film festivals; 

many have been awarded internationally. 

This catalogue lists some of the films directed by Jordanians, or co-produced with Jordanians, between 2015 and 
2021. Only films whose duration exceeds 52 minutes are included.  Distributors, exhibitors and festival 

organizers can get in touch directly with the filmmakers or through the Royal Film Commission:  info@film.jo

شهدت السين� ا�ردنية � السنوات ا�اضية �ّواً ملحوظاً �ثل � إنتاج ا�زيد من ا�ف�م الروائية والوثائقية ا�ستقلة الطويلة التي تأهلت 

للمنافسة � مهرجانات عا�ية وفاز العديد منها بجوائز دولية. 

يتضمن هذا الكتيب قاªة ببعض ا�ف�م التي أخرجها أردنيون أو من انتاج مش�ك مع أردني�، � الف�ة ب� ٢٠١٥ و ٢٠٢١. فقط ا�ف�م 

́ة مع صناع هذه ا�ف�م أو  التي تتعدى مدتها ٥٢ دقيقة مشمولة � هذا الكتيب. بإمكان موزعو ا�ف�م ومنظمو ا�هرجانات التواصل مبا

info@¸lm.jo :من خ�ل ال½يد ا¼لك�و« للهيئة ا�لكية ل¹ف�م
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About The Royal Film Commission – Jordan

The Royal Film Commission – Jordan (RFC) is a public institution, with administrative and financial autonomy, 
established in 2003 with a mandate to promote for and contribute to the development of an internationally 
competitive Jordanian audio-visual industry. The RFC organizes training workshops, screenings and provides 

production support services.

عن الهيئة امللكية األردنية لألفالم

تأسست الهيئة ا�لكية ا�ردنية ل¹ف�م � �وز ٢٠٠٣، وهي هيئة عامة ذات استق�ل اداري وماÀ تهدف للمساهمة � تنمية وتطوير قطاع 

ا¼نتاج السين�Ë والتلفزيو« � ا�ردن عÊ مختلف أنواعه. تنظم الهيئة ورشات عمل وعروض أف�م وتقدم خدمات انتاج.
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Jordanian Narrative Feature-Length Films 
أفلام أردنية روائية طويلة

2015 – 2021

 Note: Films are listed by reverse chronological and alphabetical orders
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About The Royal Film Commission – Jordan

The Royal Film Commission – Jordan (RFC) is a public institution, with administrative and financial autonomy, 
established in 2003 with a mandate to promote for and contribute to the development of an internationally 
competitive Jordanian audio-visual industry. The RFC organizes training workshops, screenings and provides 

production support services.

عن الهيئة امللكية األردنية لألفالم

تأسست الهيئة ا�لكية ا�ردنية ل¹ف�م � �وز ٢٠٠٣، وهي هيئة عامة ذات استق�ل اداري وماÀ تهدف للمساهمة � تنمية وتطوير قطاع 

ا¼نتاج السين�Ë والتلفزيو« � ا�ردن عÊ مختلف أنواعه. تنظم الهيئة ورشات عمل وعروض أف�م وتقدم خدمات انتاج.

Daughters of Abdul-Rahman
Zaid Abu Hamdan, 112 minutes, in Arabic with English subtitles, 2021 

In a lower-middle-class neighborhood in Amman, single and 
middle-aged Zainab lives a dreary existence as a local 
seamstress and her father’s keeper. After her father 
accidentally sees her in a wedding dress she is altering for her 
cousin, Zainab wakes up and finds her father missing; a man 
who gave reason for her existence.

Zainab must now reunite with her three estranged sisters at 
the old family home to figure out how to find their old man. It 
doesn’t take long for Zainab to soon realize that she has 
unwillingly created a recipe for disaster. Along the search, the 
sisters discover that only by uniting will they be able to 
remember who they truly are, and take the first step towards a 
more authentic future.

Director’s email: Zaid Abu Hamdan: zaid.abuhamdan@gmail.com 

Producer’s email: Aya Wuhoush: info@paneastmedia.com

بنات عبد الرحمن
زيد أبو حمدان، ١١٢ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

� حي متواضع � عّ�ن، تعيش زينب العازبة حياة تعيسة تتمحور حول خياطة 

ا��بس والعناية بوالدها. بعد أن يراها والدها صدفة وهي ترتدي ثوب زفاف أعدته 

يعطي  من  وهو  مفقودا،  والدها  لتجد   Àالتا اليوم   � زينب  تستيقظ  عّمها،  Óبنة 

معنًى لحياتها. 

يتوجب عÊ زينب Öّ الشمل مع شقيقاتها الث�ث واÓجت�ع � بيت العائلة القديم 

اجت�ع  بأن  زينب  تكتشف  أن  قبل  ا�مر  يطول   Ó العجوز.  والدهن  أثر  Óقتفاء 

ا�خوات قد يكون مقدمة لكارثة.  مع بدء عملية البحث، تدرك ا�خوات أن السبيل 

الوحيد للعثور عÊ والدهن يكمن � اتحادهن والعودة إÌ حقيقة من هّن، واتخاذ 

الخطوة ا�وÌ نحو مستقبل أكÙ واقعية. 

 zaid.abuhamdan@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج زيد أبو حمدان

info@paneastmedia.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة آية وحوش
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Farha 
Darin J. Sallam, 91 minutes, in Arabic, Hebrew and English with 
English subtitles, 2021

Inspired by true events, 14-year-old Farha is locked up in a 
small room as war erupts on her homeland in Palestine in 
1948. Alone in her abandoned village, she undergoes a life 
turning experience, as her dream changes from getting an 
education to surviving.

Director’s email: Darin J. Sallam: Darin.Sallam@talebox.org

Producer’s email: Deema Azar:  Deema.Azar@talebox.org

Producer’s email: Ayah Jardaneh: Ayah.Jardaneh@talebox.org

فرحة
 Ìإ ترجمة  مع  وا¼نجليزية  والع½ية  بالعربية  دقيقة،   ٩١ س�م،  ج.  دارين 

ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

مستوحى من أحداث حقيقية، فرحة البالغة ١٤ سنة محبوسة � غرفة صغÞة مع 

اندÓع الحرب � مسقط رأسها � فلسط� عام ١٩٤٨. وحيدة � قريتها ا�هجورة، 

البقاء   Ìإ التعليم   Êع الحصول  من  حلمها  تحول  مع  حياتها   Þّتغ تجربة  تعيش 

عÊ قيد الحياة. 

 Darin.Sallam@talebox.org :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة دارين ج. س�م

Deema.Azar@talebox.org :ة عازرäال½يد ا¼لك�و« للمنتجة د

Ayah.Jardaneh@talebox.org :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة آية جردانة
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Salma’s Home
Hanadi Elyan, 95 minutes, in Arabic with English subtitles, 2021
 
After Bakri dies, his ex-wife, daughter and new wife navigate 
his inheritance, finding out that the only way forward is to live 
together under one roof.

Director’s email: Hanadi Elyan: HanadiElyan@gmail.com

Producer’s email:  Nathan Bennett: Nathan@reellaproductions.com

 بيت سلمى
هنادي عليان، ٩٥ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

بعد وفاة بكري، طليقته وابنته وزوجته الجديدة يضطلعن عÊ مÞاثه ليكتشفن 

أن السبيل الوحيد للمå قدما هو أن يعشن معا تحت سقف واحد. 

HanadiElyan@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة هنادي عليان

Nathan@reellaproductions.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج  ناتان بنيت
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Farha 
Darin J. Sallam, 91 minutes, in Arabic, Hebrew and English with 
English subtitles, 2021

Inspired by true events, 14-year-old Farha is locked up in a 
small room as war erupts on her homeland in Palestine in 
1948. Alone in her abandoned village, she undergoes a life 
turning experience, as her dream changes from getting an 
education to surviving.

Director’s email: Darin J. Sallam: Darin.Sallam@talebox.org

Producer’s email: Deema Azar:  Deema.Azar@talebox.org

Producer’s email: Ayah Jardaneh: Ayah.Jardaneh@talebox.org

فرحة
 Ìإ ترجمة  مع  وا¼نجليزية  والع½ية  بالعربية  دقيقة،   ٩١ س�م،  ج.  دارين 

ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

مستوحى من أحداث حقيقية، فرحة البالغة ١٤ سنة محبوسة � غرفة صغÞة مع 

اندÓع الحرب � مسقط رأسها � فلسط� عام ١٩٤٨. وحيدة � قريتها ا�هجورة، 

البقاء   Ìإ التعليم   Êع الحصول  من  حلمها  تحول  مع  حياتها   Þّتغ تجربة  تعيش 

عÊ قيد الحياة. 

 Darin.Sallam@talebox.org :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة دارين ج. س�م

Deema.Azar@talebox.org :ة عازرäال½يد ا¼لك�و« للمنتجة د

Ayah.Jardaneh@talebox.org :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة آية جردانة

The Alleys 
Bassel Ghandour, 114 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2021
 
In a claustrophobic neighborhood where gossip and violence 
prevail, the lives of residents intertwine and collide as some try 
to maintain social norms while others try to break them.

Director’s email: Bassel Ghandour: basselghandour@gmail.com 

Producer’s email: Rula Nasser: rula.nasser@gmail.com 

الزقاق
باسل غندور، ١١٤ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

حياة  وأ�اط  الناس  سلوكيات  تتشابك  والعنف،  الشائعات  تحكمه  ضيق  حّي   �

يسعى  بين�  اÓجت�عية  ا�عراف   Êع الحفاظ  البعض  يحاول  حيث  القاطن� 

آخرون إÌ كìها. 

basselghandour@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج باسل غندور

 rula.nasser@gmail.com :íنا Ìال½يد ا¼لك�و« للمنتجة ر
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Salma’s Home
Hanadi Elyan, 95 minutes, in Arabic with English subtitles, 2021
 
After Bakri dies, his ex-wife, daughter and new wife navigate 
his inheritance, finding out that the only way forward is to live 
together under one roof.

Director’s email: Hanadi Elyan: HanadiElyan@gmail.com

Producer’s email:  Nathan Bennett: Nathan@reellaproductions.com

 بيت سلمى
هنادي عليان، ٩٥ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

بعد وفاة بكري، طليقته وابنته وزوجته الجديدة يضطلعن عÊ مÞاثه ليكتشفن 

أن السبيل الوحيد للمå قدما هو أن يعشن معا تحت سقف واحد. 

HanadiElyan@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة هنادي عليان

Nathan@reellaproductions.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج  ناتان بنيت

Chronicles of Her 
Maysoon Hbaidi, Emna Najjar, Farah Shaer, Taghrid Abdel 
Maksoud, Rim Mejdi, 100 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2020 

Five heroines from five different, yet similar, worlds face social 
and systematic oppression and injustice. We follow their 
journeys as they struggle for hope and a better life.  

Diana, Latifa, Hoda, Amira, and Camilia, are connected by the 
injustices against which they need to exhibit the utmost 
endurance and determination to survive. Despite the 
distinctiveness of each one’s circumstances, they are linked by 
what they face: inequality, prejudice and violence as they 
search for the power within themselves to overcome it all. 

An anthology of events aiming to commemorate, through five 
stories by five Arab women directors, countless other untold 
stories of women in the Arab Maghreb-Mashreq region.

Producer’s email: coh@film.jo 

أفلامُهَنّ
ميسون الهبيدي، آمنة النجار، فرح شاعر، تغريد عبد ا�قصود، ريم مجدي، ١٠٠ 

دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠

واضطهاًدا  متشابهة ظل�ً  ولكنها  مختلفة   Öعوا من خمسة  بط�ت  تواجه خمس 

مجتمعياً ممنهجاً. نتابع رح�تهن وهن يكافحن � سبيل ا�مل بحياة أفضل.

عليهن  يتحتم  الذي  بالظلم  مرتبطاٍت  وكاميليا  وأمÞة  وهدى  ولطيفة  ديانا 

مواجهته بأقð درجات التحّمل والتصميم من أجل البقاء. عÊ الرغم من التباين 

عن   ñيبح في�  والعنف  والتحيّز  ا�ساواة  عدم  من  تعا« جميعهن  ظروفهن،   �

القوة الداخلية للتغلب عÊ كل تلك الصعاب.

تتواÌ ا�حداث لتحò من خ�ل هذه ا�ف�م الخمسة لخمس مخرجات عربيات 

.óق العرõلنساٍء من منطقة ا�غرب وا� ðتح Óتعد و Ó ًقصصا

coh@¸lm.jo :لك�و« للمنتجÓال½يد ا
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The Alleys 
Bassel Ghandour, 114 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2021
 
In a claustrophobic neighborhood where gossip and violence 
prevail, the lives of residents intertwine and collide as some try 
to maintain social norms while others try to break them.

Director’s email: Bassel Ghandour: basselghandour@gmail.com 

Producer’s email: Rula Nasser: rula.nasser@gmail.com 

الزقاق
باسل غندور، ١١٤ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

حياة  وأ�اط  الناس  سلوكيات  تتشابك  والعنف،  الشائعات  تحكمه  ضيق  حّي   �

يسعى  بين�  اÓجت�عية  ا�عراف   Êع الحفاظ  البعض  يحاول  حيث  القاطن� 

آخرون إÌ كìها. 

basselghandour@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج باسل غندور

 rula.nasser@gmail.com :íنا Ìال½يد ا¼لك�و« للمنتجة ر

200 Meters 
Ameen Nayfeh, 96 minutes, in Arabic, English and Hebrew 
with Arabic, English, French and Italian subtitles, 2020 

Mustafa and his wife Salwa live 200 meters apart in villages 
separated by the Wall. One day, he gets a call every parent 
dreads: his son has had an accident. Rushing to cross the Israeli 
checkpoint, Mustafa is denied access. But a father’s love won't 
give up and he will do anything to reach his son. A 200-meter 
distance becomes a 200-kilometer odyssey, as Mustafa, left 
with no choice, attempts to smuggle himself to the other side 
of the Wall.

Director’s email: Ameen Nayfeh: ameen.nayfeh@gmail.com 

Producer’s email: May Odeh: may.odeh@gmail.com

 ٢٠٠ متر
العربية   Ìإ ترجمة  مع  والع½ية  وا¼نجليزية  بالعربية  دقيقة،   ٩٦ نايفة،  أم� 

٢٠٢٠ والفرنسية،  وا¼يطالية  وا¼نجليزية 

يعيش مصطفى وزوجته سلوى عÊ مسافة ٢٠٠ م� � قريت� يفصله� الجدار. 

� أحد ا�يام، يتلقى مكا�ة هاتفية يخشاها كل أب وأم: لقد تعرض ابنه لحادث. 

لن  ا�ب  لكن حب  الدخول.  من  äُنع مصطفى   ،øائيù¼ا الحاجز  لعبور  مìعا 

يستسلم وسوف يفعل كل ما باستطاعته للوصول إÌ ابنه. تتحول مسافة ٢٠٠ م� 

 Ìملحمة ٢٠٠ كيلوم�، حيث يحاول مصطفى، مع غياب الخيارات، التسلل إ Ìإ

الجانب اúخر من الجدار.

ameen.nayfeh@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج أم� نايفة

may.odeh@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة مي عودة
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Chronicles of Her 
Maysoon Hbaidi, Emna Najjar, Farah Shaer, Taghrid Abdel 
Maksoud, Rim Mejdi, 100 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2020 

Five heroines from five different, yet similar, worlds face social 
and systematic oppression and injustice. We follow their 
journeys as they struggle for hope and a better life.  

Diana, Latifa, Hoda, Amira, and Camilia, are connected by the 
injustices against which they need to exhibit the utmost 
endurance and determination to survive. Despite the 
distinctiveness of each one’s circumstances, they are linked by 
what they face: inequality, prejudice and violence as they 
search for the power within themselves to overcome it all. 

An anthology of events aiming to commemorate, through five 
stories by five Arab women directors, countless other untold 
stories of women in the Arab Maghreb-Mashreq region.

Producer’s email: coh@film.jo 

أفلامُهَنّ
ميسون الهبيدي، آمنة النجار، فرح شاعر، تغريد عبد ا�قصود، ريم مجدي، ١٠٠ 

دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠

واضطهاًدا  متشابهة ظل�ً  ولكنها  مختلفة   Öعوا من خمسة  بط�ت  تواجه خمس 

مجتمعياً ممنهجاً. نتابع رح�تهن وهن يكافحن � سبيل ا�مل بحياة أفضل.

عليهن  يتحتم  الذي  بالظلم  مرتبطاٍت  وكاميليا  وأمÞة  وهدى  ولطيفة  ديانا 

مواجهته بأقð درجات التحّمل والتصميم من أجل البقاء. عÊ الرغم من التباين 

عن   ñيبح في�  والعنف  والتحيّز  ا�ساواة  عدم  من  تعا« جميعهن  ظروفهن،   �

القوة الداخلية للتغلب عÊ كل تلك الصعاب.

تتواÌ ا�حداث لتحò من خ�ل هذه ا�ف�م الخمسة لخمس مخرجات عربيات 

.óق العرõلنساٍء من منطقة ا�غرب وا� ðتح Óتعد و Ó ًقصصا

coh@¸lm.jo :لك�و« للمنتجÓال½يد ا

Gaza Mon Amour 
Tarzan & Arab Nasser, 87 minutes, in Arabic with English, 
French, Portuguese and German subtitles, 2020 

Sixty-year-old fisherman Issa is secretly in love with Siham, a 
woman who works as a dressmaker at the market. Finally 
determined to propose, he discovers an ancient statute of 
Apollo in his fishing net, which he decides to hide at home. 
When Hamas discovers the existence of this mysterious 
treasure, troubles start for Issa. Will he succeed in declaring his 
love to Siham?

Co-Directors’ emails: Tarzan & Arab Nasser: 

tarazan.nasser@gmail.com 

arab.ver@gmail.com 

Producer’s email: contact@filmsdutambour.com

غزة ُمونامور
 

والفرنسية  ا¼نجليزية   Ìإ ترجمة  مع  بالعربية  دقيقة،   ٨٧  ،íنا وعرب  طرزان 

وال½تغالية وا��انية، ٢٠٢٠ 

السوق.   � خياطة  تعمل  وهي  ùّا،  سهام  يحّب  السادس  عقده   � صيّاد   üعي

شبكة   � قديم  "أبولو"  �ثال   Êع  Ùيع منها،  للزواج  يتقدم  أن  أخÞاً  يقّرر  ح� 

الكنز  هذا  وجود  ح�س  حركة  تكتشف  عندما  منزله.   � إخفاءه  ويقرر  صيده 

الغامض، يبدأ عيÿ üواجهة ا�شاكل. هل سينجح � إع�ن حبه لسهام؟

 :íلك�و« للمخرج� طرزان وعرب ناÓال½يد ا

 tarazan.nasser@gmail.com

 arab.ver@gmail.com

 contact@¸lmsdutambour.com : لك�و« للمنتجÓال½يد ا
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200 Meters 
Ameen Nayfeh, 96 minutes, in Arabic, English and Hebrew 
with Arabic, English, French and Italian subtitles, 2020 

Mustafa and his wife Salwa live 200 meters apart in villages 
separated by the Wall. One day, he gets a call every parent 
dreads: his son has had an accident. Rushing to cross the Israeli 
checkpoint, Mustafa is denied access. But a father’s love won't 
give up and he will do anything to reach his son. A 200-meter 
distance becomes a 200-kilometer odyssey, as Mustafa, left 
with no choice, attempts to smuggle himself to the other side 
of the Wall.

Director’s email: Ameen Nayfeh: ameen.nayfeh@gmail.com 

Producer’s email: May Odeh: may.odeh@gmail.com

 ٢٠٠ متر
العربية   Ìإ ترجمة  مع  والع½ية  وا¼نجليزية  بالعربية  دقيقة،   ٩٦ نايفة،  أم� 

٢٠٢٠ والفرنسية،  وا¼يطالية  وا¼نجليزية 

يعيش مصطفى وزوجته سلوى عÊ مسافة ٢٠٠ م� � قريت� يفصله� الجدار. 

� أحد ا�يام، يتلقى مكا�ة هاتفية يخشاها كل أب وأم: لقد تعرض ابنه لحادث. 

لن  ا�ب  لكن حب  الدخول.  من  äُنع مصطفى   ،øائيù¼ا الحاجز  لعبور  مìعا 

يستسلم وسوف يفعل كل ما باستطاعته للوصول إÌ ابنه. تتحول مسافة ٢٠٠ م� 

 Ìملحمة ٢٠٠ كيلوم�، حيث يحاول مصطفى، مع غياب الخيارات، التسلل إ Ìإ

الجانب اúخر من الجدار.

ameen.nayfeh@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج أم� نايفة

may.odeh@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة مي عودة

Between Heaven and Earth 
Najwan Najjar, 92 minutes, in Arabic, English, French and 
Hebrew with English subtitles, 2019 

Salma and Tamer, a Palestinian couple in their thirties, have 
been married for five years. Salma is from Nazareth, while 
Tamer is the son of a famous intellectual revolutionary who 
was killed in Beirut.  The first time Tamer receives 
permission to cross the Israeli checkpoint is to file for 
divorce from his wife. In court, they make a shocking 
discovery about the past of Tamer's father and have 72 
hours to find a needed document before his permit expires. 
As the story unfolds, the secret exposes a time when religion 
was not an issue and love could survive a destroyed 
landscape even in a war-torn country. 

Director’s email: Najwa Najjar: najjarnajwa@gmail.com

Producer’s email: Hani Kort: hani.kort@darb-ltd.com

 بين الجنة والأرض
 Ìبالعربية وا¼نجليزية والفرنسية والع½ية مع ترجمة إ ٩٢ دقيقة،  نجوى نجار، 

٢٠١٩ ا¼نجليزية، 

سنوات.  خمس  منذ  متزوجان  العمر  من  الث�ثينات   � فلسطينيان  وتامر  سلمى 

سلمى من الناíة وتامر ابن مناضل مثقف فلسطيني تم اغتياله � بÞوت. �ول 

الط�ق  ليقدم طلب  ا¼ùائيلية  التفتيش  نقطة  لعبور  إذن   Êتامر ع يحصل  مرة 

تامر  والد  ما~  من  ùا  الزوجان  يكتشف  الناíة،   � ا�حكمة   � زوجته.  من 

التأشÞة.  انتهاء ص�حية  قبل  ا�طلوبة  ا�ستندات   Êللعثور ع أيام  ث�ثة  ولديه� 

يكشف الì عن وقت Ö يكن فيه الدين مشكلة والحب يتخطى الحواجز � بلد 

الحرب.  مزقته 

najjarnajwa@gmail.com :لك�و« للمخرجة نجوى نجارÓال½يد ا

hani.kort@darb-ltd.com :لك�و« للمنتج ها« كورتÓال½يد ا
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Gaza Mon Amour 
Tarzan & Arab Nasser, 87 minutes, in Arabic with English, 
French, Portuguese and German subtitles, 2020 

Sixty-year-old fisherman Issa is secretly in love with Siham, a 
woman who works as a dressmaker at the market. Finally 
determined to propose, he discovers an ancient statute of 
Apollo in his fishing net, which he decides to hide at home. 
When Hamas discovers the existence of this mysterious 
treasure, troubles start for Issa. Will he succeed in declaring his 
love to Siham?

Co-Directors’ emails: Tarzan & Arab Nasser: 

tarazan.nasser@gmail.com 

arab.ver@gmail.com 

Producer’s email: contact@filmsdutambour.com

غزة ُمونامور
 

والفرنسية  ا¼نجليزية   Ìإ ترجمة  مع  بالعربية  دقيقة،   ٨٧  ،íنا وعرب  طرزان 

وال½تغالية وا��انية، ٢٠٢٠ 

السوق.   � خياطة  تعمل  وهي  ùّا،  سهام  يحّب  السادس  عقده   � صيّاد   üعي

شبكة   � قديم  "أبولو"  �ثال   Êع  Ùيع منها،  للزواج  يتقدم  أن  أخÞاً  يقّرر  ح� 

الكنز  هذا  وجود  ح�س  حركة  تكتشف  عندما  منزله.   � إخفاءه  ويقرر  صيده 

الغامض، يبدأ عيÿ üواجهة ا�شاكل. هل سينجح � إع�ن حبه لسهام؟

 :íلك�و« للمخرج� طرزان وعرب ناÓال½يد ا

 tarazan.nasser@gmail.com

 arab.ver@gmail.com

 contact@¸lmsdutambour.com : لك�و« للمنتجÓال½يد ا

Morning of the Night 
Naji Salameh, 140 minutes, in Arabic with English subtitles, 2019 

The eternal conflict between good and evil and the extent of 
humans’ control over their vengeful and evil tendencies in 
the absence of controlling authority. The film follows two 
warring gangs: one of which trades drugs and children’s 
organs on an international level. Several stories intertwine 
through a detective narrative.   

Director’s email: Naji Salameh: naji.salameh@gmail.com 

Producer’s email: Aida Amrecani:  

fajronaartproduction@gmail.com; info@fajrona.net

 صباح الليل
ناجي س�مة، ١٤٠ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٩ 

اÓنتقامية  نزعاته   Êع ا¼نسان  سيطرة  ومدى  والشــر  الخيــر  ب�   Àا�ز ال|اع 

والõيرة � حال غياب الرقابة. يتتبع الفيلم عصابت� متصارعت� تتاجر احداه� 

الفيلم  بأعضاء ا�طفال وبا�خدرات عÊ مستوى دوÀ. تتشابك عدة حكايات � 

بولي}.  بأسلوب 

 naji.salameh@gmail.com :لك�و« للمخرج ناجي س�مةÓال½يد ا

fajronaartproduction@gmail.com :»ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة عايدة ا�مريكا

    info@fajrona.net
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Between Heaven and Earth 
Najwan Najjar, 92 minutes, in Arabic, English, French and 
Hebrew with English subtitles, 2019 

Salma and Tamer, a Palestinian couple in their thirties, have 
been married for five years. Salma is from Nazareth, while 
Tamer is the son of a famous intellectual revolutionary who 
was killed in Beirut.  The first time Tamer receives 
permission to cross the Israeli checkpoint is to file for 
divorce from his wife. In court, they make a shocking 
discovery about the past of Tamer's father and have 72 
hours to find a needed document before his permit expires. 
As the story unfolds, the secret exposes a time when religion 
was not an issue and love could survive a destroyed 
landscape even in a war-torn country. 

Director’s email: Najwa Najjar: najjarnajwa@gmail.com

Producer’s email: Hani Kort: hani.kort@darb-ltd.com

 بين الجنة والأرض
 Ìبالعربية وا¼نجليزية والفرنسية والع½ية مع ترجمة إ ٩٢ دقيقة،  نجوى نجار، 

٢٠١٩ ا¼نجليزية، 

سنوات.  خمس  منذ  متزوجان  العمر  من  الث�ثينات   � فلسطينيان  وتامر  سلمى 

سلمى من الناíة وتامر ابن مناضل مثقف فلسطيني تم اغتياله � بÞوت. �ول 

الط�ق  ليقدم طلب  ا¼ùائيلية  التفتيش  نقطة  لعبور  إذن   Êتامر ع يحصل  مرة 

تامر  والد  ما~  من  ùا  الزوجان  يكتشف  الناíة،   � ا�حكمة   � زوجته.  من 

التأشÞة.  انتهاء ص�حية  قبل  ا�طلوبة  ا�ستندات   Êللعثور ع أيام  ث�ثة  ولديه� 

يكشف الì عن وقت Ö يكن فيه الدين مشكلة والحب يتخطى الحواجز � بلد 

الحرب.  مزقته 

najjarnajwa@gmail.com :لك�و« للمخرجة نجوى نجارÓال½يد ا

hani.kort@darb-ltd.com :لك�و« للمنتج ها« كورتÓال½يد ا

Blessed Benefit 
Mahmoud al Massad, 83 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2016 

Ahmad, a construction worker, gets tangled in an unfortunate 
business laptop deal leading him to prison for fraud. 
Frightened for his family and worried about an ambiguous 
future among fraudsters, he spends his days in prison waiting 
for an appropriate outcome. 

However, Ahmad’s straightforwardness, sense of humor and 
sharp mind help him make friends and find tranquility in the 
daily rhythm of prison life. Far from all the obligations of the 
outside world, where food and drink are not a worry and 
where no cell phones keep ringing, Ahmad gradually feels 
something that he's never experienced before: liberty. He 
realizes that life in prison could be better or easier than the 
one he has outside. 

Director’s email: Mahmoud al Massad: almassad@icloud.com

Producer’s email: Dima Hamdallah: dima.hamdallah@gmail.com  

  إنشاهللا إستفدت 
محمود ا�ّساد، ٨٣ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ اÓنجليزية، ٢٠١٦

يتورط أحمد، وهو عامل بناء، � صفقة تجارية غÞ موفقة لينتهي به ا�مر خلف 
س�مة  حيال  الخوف  من  مشاعر  أحمد  تنتاب  اÓحتيال.  بتهمة  السجن  قضبان 
من  ج�عة  وسط  مكوثه  بعد  ينتظره  غامض  مستقبل  من  قلق  وهو  أùته 

ا�حتال� والفاسدين. فيقå أيامه � السجن بانتظار حل مناسب. 

بناء صداقات   Êيساعدونه ع لديه  الدعابة  وروح  وفطنته  أحمد  أن íاحة   Þغ
فبعيدا عن  السجن.  داخل  اليومية  الرتابة  أجواء  الهدوء �   Êوالعثور ع جديدة 
الهواتف  وغياب  والõاب  الطعام  توفر  ومع  الخارجي،   Öالعا التزامات  كل 
 Ö ت، يتملك أحمد تدريجياً شعورÓتصاÓتتوقف عن استقبال ا Ó ا�حمولة التي
بعض   � تكون  قد  السجن   � الحياة  أن  أحمد  يدرك  الحرية.  قبل:  من  يعرفه 

الحاÓت أفضل أو أسهل من تلك التي يعيشها � الخارج. 

 almassad@icloud.com :لك�و« للمخرج محمود ا�ّسادÓال½يد ا

 dima.hamdallah@gmail.com :ا حمدهللاäال½يد ا¼لك�و« للمنتجة د
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Morning of the Night 
Naji Salameh, 140 minutes, in Arabic with English subtitles, 2019 

The eternal conflict between good and evil and the extent of 
humans’ control over their vengeful and evil tendencies in 
the absence of controlling authority. The film follows two 
warring gangs: one of which trades drugs and children’s 
organs on an international level. Several stories intertwine 
through a detective narrative.   

Director’s email: Naji Salameh: naji.salameh@gmail.com 

Producer’s email: Aida Amrecani:  

fajronaartproduction@gmail.com; info@fajrona.net

 صباح الليل
ناجي س�مة، ١٤٠ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٩ 

اÓنتقامية  نزعاته   Êع ا¼نسان  سيطرة  ومدى  والشــر  الخيــر  ب�   Àا�ز ال|اع 

والõيرة � حال غياب الرقابة. يتتبع الفيلم عصابت� متصارعت� تتاجر احداه� 

الفيلم  بأعضاء ا�طفال وبا�خدرات عÊ مستوى دوÀ. تتشابك عدة حكايات � 

بولي}.  بأسلوب 

 naji.salameh@gmail.com :لك�و« للمخرج ناجي س�مةÓال½يد ا

fajronaartproduction@gmail.com :»ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة عايدة ا�مريكا

    info@fajrona.net

The Curve 
Rifqi Assaf, 90 min, in Arabic with English subtitles, 2015 

Radi, who lives in seclusion, suffers from psychological 
problems that make him socially aloof. He designed his own 
little vehicle in which he lives away from society. On his way, 
he bumps into three people from different backgrounds 
whom he has to drive to their destination. Each makes an 
effect on Radi's personality. The journey starts with Layla, a 
Palestinian-Syrian divorced lady. Then, two other people join: 
A Lebanese artist, whose car broke down, and an inquisitive 
Jordanian policeman. 

The director Rifqi Assaf passed away in 2019. 

Producer’s email: Rula Nasser: rula.nasser@gmail.com 

 الُمنعطف
 رفقي عّساف، ٩٠ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٥

كّل  يهاب  جعلته  نفسية  مشاكل  من  تامة  ُعزلة   � يعيش  الذي  را~  يعا« 

عن  بعيداً  فيها  ليعيش  صغÞة  شاحنة  بتصميم  قام  لذا  اÓجت�عية.  التعام�ت 

إيصالهم  عليه  مختلفة  أ�اط  من  أشخاص  ث�ثة  يُصادف  طريقه،   � ا�ُجتمع. 

وهي   Êلي بإيواء  الرحلة  تبدأ  ا�نغلقة.  حياته   Êع  Þتأث منهم  ولكل  لوجهاتهم 

فلسطينية سورية مطلقة حديثا. وعÊ الطريق، ينضم إليه� فنان لبنا« تعطّلت 

́طي أرد« كثÞ ا�سئلة.  سيارته و

رحل ا�خرج رفقي عّساف عن عا�نا � ٢٠١٩. 

 rula.nasser@gmail.com :íنا Ìال½يد ا¼لك�و« للمنتجة ر
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Blessed Benefit 
Mahmoud al Massad, 83 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2016 

Ahmad, a construction worker, gets tangled in an unfortunate 
business laptop deal leading him to prison for fraud. 
Frightened for his family and worried about an ambiguous 
future among fraudsters, he spends his days in prison waiting 
for an appropriate outcome. 

However, Ahmad’s straightforwardness, sense of humor and 
sharp mind help him make friends and find tranquility in the 
daily rhythm of prison life. Far from all the obligations of the 
outside world, where food and drink are not a worry and 
where no cell phones keep ringing, Ahmad gradually feels 
something that he's never experienced before: liberty. He 
realizes that life in prison could be better or easier than the 
one he has outside. 

Director’s email: Mahmoud al Massad: almassad@icloud.com

Producer’s email: Dima Hamdallah: dima.hamdallah@gmail.com  

  إنشاهللا إستفدت 
محمود ا�ّساد، ٨٣ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ اÓنجليزية، ٢٠١٦

يتورط أحمد، وهو عامل بناء، � صفقة تجارية غÞ موفقة لينتهي به ا�مر خلف 
س�مة  حيال  الخوف  من  مشاعر  أحمد  تنتاب  اÓحتيال.  بتهمة  السجن  قضبان 
من  ج�عة  وسط  مكوثه  بعد  ينتظره  غامض  مستقبل  من  قلق  وهو  أùته 

ا�حتال� والفاسدين. فيقå أيامه � السجن بانتظار حل مناسب. 

بناء صداقات   Êيساعدونه ع لديه  الدعابة  وروح  وفطنته  أحمد  أن íاحة   Þغ
فبعيدا عن  السجن.  داخل  اليومية  الرتابة  أجواء  الهدوء �   Êوالعثور ع جديدة 
الهواتف  وغياب  والõاب  الطعام  توفر  ومع  الخارجي،   Öالعا التزامات  كل 
 Ö ت، يتملك أحمد تدريجياً شعورÓتصاÓتتوقف عن استقبال ا Ó ا�حمولة التي
بعض   � تكون  قد  السجن   � الحياة  أن  أحمد  يدرك  الحرية.  قبل:  من  يعرفه 

الحاÓت أفضل أو أسهل من تلك التي يعيشها � الخارج. 

 almassad@icloud.com :لك�و« للمخرج محمود ا�ّسادÓال½يد ا

 dima.hamdallah@gmail.com :ا حمدهللاäال½يد ا¼لك�و« للمنتجة د

The Rendezvous
Amin Matalqa, 93 minutes, in English, 2015

Rachel, a Jewish American doctor, must team up with a 
Muslim US State Department bureaucrat in a quest across 
Jordan from the city of Amman to the desert and Petra to 
unlock the mystery of a missing Dead Sea scroll. 

Director’s email: Amin Matalqa: amatalqa@mac.com

Producer’s email: Dan Halsted: dh@manage-ment.com

 الموعد
أم� مطالقة، ٩٣ دقيقة، با¼نجليزية، ٢٠١٥

يتوجب عÊ ريتشيل، وهي طبيبة يهودية أمريكية، أن تتعاون مع مسؤول مسلم 

� وزارة الخارجية ا�مريكية لينطلقا � رحلة بحث ع½ ا�ردن، من مدينة عّ�ن 

البحر  مخطوطات  إحدى  حول  لغز  حّل  سبيل   � الب�اء،  ومدينة  الصحراء   Ìا

ا�فقودة.  ا�يت 

amatalqa@mac.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج أم� مطالقة

dh@manage-ment.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج  دان هالستد
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3000 Nights 
Mai Masri, 102 minutes, in Arabic and Hebrew with English 
and French subtitles, 2015 

Layal, a newlywed young schoolteacher living in the occupied 
West Bank town of Nablus, is arrested at an Israeli 
checkpoint. Falsely accused, she is sentenced to eight years 
of prison. Transferred to a high security Israeli women’s 
prison, Layal encounters a terrifying world in which 
Palestinian political prisoners are incarcerated with Israeli 
criminal inmates. 

While in detention, she discovers that she is pregnant. The 
prison director, Ruti, pressures Layal to abort the baby and 
spy on the other Palestinian inmates. Layal finds the strength 
to stand up for herself and fight to have her child, a boy she 
will call Nour. 

Director’s email: Mai Masri: mai.masri@hotmail.com   

Producer’s email: Sabine Sidawi: rshamdan@cyberia.net.lb 

 ٣٠٠٠ ليلة
مي ا�|ي، ١٠٢ دقيقة، بالعربية والع½ية مع ترجمة إÌ اÓنجليزية والفرنسية، ٢٠١٥

 

الفلسطينية.  تعمل كُمّدرسة وتعيش � مدينة نابلس  ليال، امرأة متزوجة حديثاً 

يُحكم  زوراً  اتهامها  وبعد  إùائيلية،  تفتيش  نقطة   Êع ليال  تُعتقل  يوم،  ذات 

عليها بالسجن لث�« سنوات. لدى نقلها إÌ سجن إùائيø للنساء يتبَع إجراءات 

سياسيات  سجينات  حجز  يتم  حيث  مخيفاً  عا�اً  ليال  تواجه  ُمشددة،  أمنية 

إùائيليات. جنائيات  سجينات  مع  فلسطينيات 

تكتشف ليال أنها حامل، وتبدأ حينها مديرة السجن، "رو_"، �ÿرسة الضغوطات 

عليها من أجل إجهاض مولودها والتجسس عÊ السجينات الفلسطينيات. إÓ أن 

بين�  "نور".  الذي ستسميه  الصبي  طفلها  عن  للدفاع  القوة  نفسها   � تجد  ليال 

 Êع العثور  من  تتمكن  السجن،  قضبان  خلف  ابنها  تربية  سبيل   � ليال  تناضل 

لحياتها.  با�مل ومعنى  شعور 

mai.masri@hotmail.com  :لك�و« للمخرجة مي ا�|يÓال½يد ا

rshamdan@cyberia.net.lb :16ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة ساب� صيداوي



 Jordanian Feature-Length Documentaries
أفلام أردنية وثائقية طويلة

2015- 2020 

 Note: Films are listed by reverse chronological and alphabetical orders
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3000 Nights 
Mai Masri, 102 minutes, in Arabic and Hebrew with English 
and French subtitles, 2015 

Layal, a newlywed young schoolteacher living in the occupied 
West Bank town of Nablus, is arrested at an Israeli 
checkpoint. Falsely accused, she is sentenced to eight years 
of prison. Transferred to a high security Israeli women’s 
prison, Layal encounters a terrifying world in which 
Palestinian political prisoners are incarcerated with Israeli 
criminal inmates. 

While in detention, she discovers that she is pregnant. The 
prison director, Ruti, pressures Layal to abort the baby and 
spy on the other Palestinian inmates. Layal finds the strength 
to stand up for herself and fight to have her child, a boy she 
will call Nour. 

Director’s email: Mai Masri: mai.masri@hotmail.com   

Producer’s email: Sabine Sidawi: rshamdan@cyberia.net.lb 

 ٣٠٠٠ ليلة
مي ا�|ي، ١٠٢ دقيقة، بالعربية والع½ية مع ترجمة إÌ اÓنجليزية والفرنسية، ٢٠١٥

 

الفلسطينية.  تعمل كُمّدرسة وتعيش � مدينة نابلس  ليال، امرأة متزوجة حديثاً 

يُحكم  زوراً  اتهامها  وبعد  إùائيلية،  تفتيش  نقطة   Êع ليال  تُعتقل  يوم،  ذات 

عليها بالسجن لث�« سنوات. لدى نقلها إÌ سجن إùائيø للنساء يتبَع إجراءات 

سياسيات  سجينات  حجز  يتم  حيث  مخيفاً  عا�اً  ليال  تواجه  ُمشددة،  أمنية 

إùائيليات. جنائيات  سجينات  مع  فلسطينيات 

تكتشف ليال أنها حامل، وتبدأ حينها مديرة السجن، "رو_"، �ÿرسة الضغوطات 

عليها من أجل إجهاض مولودها والتجسس عÊ السجينات الفلسطينيات. إÓ أن 

بين�  "نور".  الذي ستسميه  الصبي  طفلها  عن  للدفاع  القوة  نفسها   � تجد  ليال 

 Êع العثور  من  تتمكن  السجن،  قضبان  خلف  ابنها  تربية  سبيل   � ليال  تناضل 

لحياتها.  با�مل ومعنى  شعور 

mai.masri@hotmail.com  :لك�و« للمخرجة مي ا�|يÓال½يد ا

rshamdan@cyberia.net.lb :ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة ساب� صيداوي

Cinema Salwa 
Mahmoud al Massad, 90 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2021 

The magical recipe behind the golden age of Egyptian 
cinema, through the eyes of Khamis, a 55-year old herbalist, 
who has worked as a film-projectionist at one of the oldest 
film theaters - Cinema Salwa - in Zarqa, north of Amman.

After the closure of Cinema Salwa that stood strong since 
the 1950’s, Khamis has no other choice but to join his 
family business: a herbal shop. He was rewarded for all the 
years of hard work at the cinema, with the film projector 
that he operated for decades and the remaining old film 
reels and posters. 

Director’s email: Mahmoud al Massad: almassad@icloud.com 
Producers’ email: Mahmoud al Massad
and Omar Massad: almassad@me.com 

 سينما سلوى
محمود ا�ّساد، ٩٠ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

الع| الذهبي للسين� ا�|ية من خ�ل عيون خميس، اختصا? أعشاب يبلغ 

 �  – سلوى  سين�   – السين�  دور  أقدم  أحد   � ل¹ف�م  كمشّغل  عمل  سنة،   ٥٥

الزرقاء، ش�ل ع�ن. 

بعد اغ�ق سين� سلوى التي بقيت صامدة منذ خمسينات القرن ا�ا~، Ö يكن 

تتم  ل¹عشاب.  متجر   � عائلته  مهنة   � العمل  سوى  آخر  خيار  خميس  أمام 

الذي شّغله  السين� بجهاز عرض ا�ف�م  الجاّد �  مكافأته عÊ كل سنوات عمله 

لعقود وبكرات وملصقات �ف�م قدäة. 

 almassad@icloud.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج محمود ا�ّساد

 almassad@me.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج� محمود ا�ّساد وعمر مّساد
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Tell Me 
A compilation of shorts directed by: Marta Pulk, Pablo 
Radice, Tanya Marar, Tom Hamburger, Rodrigo Baptista, Kevin 
Zayat, Sonia Ortiz, Rupert Clague, Micah Van Hove, Norika 
Sefa, Shen Wei, Quentin Lazzarotto, Natascia Radice, Agustin 
Barrutia, Natu Trcina, Lucia Valdemoros, Sebastian Lopez 
Borda, Brett Pederson, Joao Couto, Ashely Mosher, Fermin 
Pedros, Geronimo Tanoira, Cesar Malaga - 66 minutes,  in 
English, Arabic, French, German, Spanish, Portuguese, 
Turkish, Albanian, Estonian, Italian, Chinese with English 
subtitles, 2021

A portrait of humanity in isolation, told through the stories of 
anonymous voices from around the world during the first 
Corona pandemic lockdowns of 2020.

Producer’s email: Tanya Marar: tmarar33@gmail.com

Tell Me 
توم  مارار،  تانيا  راديس،  بابلو  بولك،  مارتا  اخراج:  من  قصÞة  أف�م  مجموعة 

هامبورغر، رودريغو بابتيستا، كيفن زيات، سونيا أورتيز، روبرت ك�ج، ميكا فان 

أوجست�  راديس،  ناتاسشيا  Óزاروتو،  كوينت�  وي،  ش�  سيفا،  نوريكا  هوف، 

باروتيا، ناتو تارسينا، لوسيا لوبيز بوردا، بريت بيدرسون، جواو كوتو، أشø مو´، 

فÞم� بيدروز، جÞونيمو تانويرا، سيزار ملقة - ٦٦ دقيقة، با¼نجليزية والعربية 

وا¼ستونية  وا�لبانية  وال�كية  وال½تغالية  وا¼سبانية  وا��انية  والفرنسية 

وا¼يطالية والصينية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

مختلف  من  مجهولة  وأصوات  قصص  خ�ل  من  تُروى  عزلة   � ل>نسانية  صورة 

أرجاء العاÖ خ�ل عمليات ا¼غ�ق ا�وÌ لجائحة كورونا � ٢٠٢٠.

 gmail.com@tmararال½يد ا¼لك�و« للمنتجة تانيا مارار: ٣٣
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Cinema Salwa 
Mahmoud al Massad, 90 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2021 

The magical recipe behind the golden age of Egyptian 
cinema, through the eyes of Khamis, a 55-year old herbalist, 
who has worked as a film-projectionist at one of the oldest 
film theaters - Cinema Salwa - in Zarqa, north of Amman.

After the closure of Cinema Salwa that stood strong since 
the 1950’s, Khamis has no other choice but to join his 
family business: a herbal shop. He was rewarded for all the 
years of hard work at the cinema, with the film projector 
that he operated for decades and the remaining old film 
reels and posters. 

Director’s email: Mahmoud al Massad: almassad@icloud.com 
Producers’ email: Mahmoud al Massad
and Omar Massad: almassad@me.com 

 سينما سلوى
محمود ا�ّساد، ٩٠ دقيقة، بالعربية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

الع| الذهبي للسين� ا�|ية من خ�ل عيون خميس، اختصا? أعشاب يبلغ 

 �  – سلوى  سين�   – السين�  دور  أقدم  أحد   � ل¹ف�م  كمشّغل  عمل  سنة،   ٥٥

الزرقاء، ش�ل ع�ن. 

بعد اغ�ق سين� سلوى التي بقيت صامدة منذ خمسينات القرن ا�ا~، Ö يكن 

تتم  ل¹عشاب.  متجر   � عائلته  مهنة   � العمل  سوى  آخر  خيار  خميس  أمام 

الذي شّغله  السين� بجهاز عرض ا�ف�م  الجاّد �  مكافأته عÊ كل سنوات عمله 

لعقود وبكرات وملصقات �ف�م قدäة. 

 almassad@icloud.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرج محمود ا�ّساد

 almassad@me.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج� محمود ا�ّساد وعمر مّساد

Life Jacket 
Faten Al Faraj, 70 minutes, in Arabic and English with English 
subtitles, 2020 

A documentary that takes us on a journey through the most 
traumatic times in the lives of the refugees on the Greek 
Island of Lesbos. From surviving the war to the crossing of the 
Aegean Sea, they trust a simple life jacket to keep them safe 
and hope to reach a safer future.

Little they know that they will end up in Moria Camp and live 
a different kind of ongoing trauma.

Director’s and Producer’s email: Faten Al Faraj: faten.faraj@gmail.com 

 لايف جاكيت
فاتن الفرج، ٧٠ دقيقة، بالعربية وا¼نجليزية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠

فيلم وثائقي يأخذنا � رحلة ع½ أكÙ ا�وقات صدمة � حياة ال�جئ� � جزيرة 

يثقون  إيجه،  بحر  عبورهم   Ìإ الحرب  أهوال  من  النجاة  من  اليونانية.  ليسبوس 

 Ùمستقبل أك Ìس�متهم ويأملون � الوصول إ Êس�ة نجاة بسيطة للحفاظ ع �

أمانًا. اÓ أنهم Ó يعرفون أنه سينتهي بهم ا�طاف � مخيم موريا ويعيشون نوعا 

ا�تتالية.  الصدمات  من  مختلفا 

 faten.faraj@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة وا�نتجة فاتن الفرج
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Tell Me 
A compilation of shorts directed by: Marta Pulk, Pablo 
Radice, Tanya Marar, Tom Hamburger, Rodrigo Baptista, Kevin 
Zayat, Sonia Ortiz, Rupert Clague, Micah Van Hove, Norika 
Sefa, Shen Wei, Quentin Lazzarotto, Natascia Radice, Agustin 
Barrutia, Natu Trcina, Lucia Valdemoros, Sebastian Lopez 
Borda, Brett Pederson, Joao Couto, Ashely Mosher, Fermin 
Pedros, Geronimo Tanoira, Cesar Malaga - 66 minutes,  in 
English, Arabic, French, German, Spanish, Portuguese, 
Turkish, Albanian, Estonian, Italian, Chinese with English 
subtitles, 2021

A portrait of humanity in isolation, told through the stories of 
anonymous voices from around the world during the first 
Corona pandemic lockdowns of 2020.

Producer’s email: Tanya Marar: tmarar33@gmail.com

Tell Me 
توم  مارار،  تانيا  راديس،  بابلو  بولك،  مارتا  اخراج:  من  قصÞة  أف�م  مجموعة 

هامبورغر، رودريغو بابتيستا، كيفن زيات، سونيا أورتيز، روبرت ك�ج، ميكا فان 

أوجست�  راديس،  ناتاسشيا  Óزاروتو،  كوينت�  وي،  ش�  سيفا،  نوريكا  هوف، 

باروتيا، ناتو تارسينا، لوسيا لوبيز بوردا، بريت بيدرسون، جواو كوتو، أشø مو´، 

فÞم� بيدروز، جÞونيمو تانويرا، سيزار ملقة - ٦٦ دقيقة، با¼نجليزية والعربية 

وا¼ستونية  وا�لبانية  وال�كية  وال½تغالية  وا¼سبانية  وا��انية  والفرنسية 

وا¼يطالية والصينية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢١ 

مختلف  من  مجهولة  وأصوات  قصص  خ�ل  من  تُروى  عزلة   � ل>نسانية  صورة 

أرجاء العاÖ خ�ل عمليات ا¼غ�ق ا�وÌ لجائحة كورونا � ٢٠٢٠.

 gmail.com@tmararال½يد ا¼لك�و« للمنتجة تانيا مارار: ٣٣

Prisoners of the Wild 
Christian Abi Abboud, 67 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2020
 
The story of a Bedouin tribe in Southern Jordan. They live a 
nomad lifestyle, migrating seasonally depending on grazing 
conditions. 

Due to social and political difficulties in the region, and 
especially since the start of the Syrian conflict, most of the 
mountains have become house for gangs; hence, tribes are 
frightened to move around, scared to lose their source of 
income. Suleiman with his wife and six kids were constrained to 
hide in the sandstone valley in Wadi Rum for the past six years. 

Director’s email: Christian Abi Abboud: 

christianabiabboud@googlemail.com

Producer’s email: Khaled Haddad: khaled@jordanpioneers.com

Producer’s email: Paul Baboudjian: paulbaboudjian@gmail.com

 سجناء البريّة
كريستيان أó عبود، ٦٧ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠ 

قصة عشÞة بدوية � جنوب ا�ردن تعيش أسلوب حياة البداوة وتهاجر موسميا 

حسب ظروف الرعي. 

ا�زمة  اندÓع  منذ  وخاصة  ا�نطقة،   � والسياسية  اÓجت�عية  للصعوبات  نظرا 

من  العشائر  تخ;  وعليه  للعصابات  موطنا  الجبال  معظم  أصبحت  السورية، 

 Êع الستة  وأطفاله  زوجته  رفقة  سلي�ن  يُج½  رزقها.  مصدر   Êع خوفا  التنقل 

اÓختباء � وادي الحجر الرمø � وادي رم عÊ مدى السنوات الست ا�اضية. 

christianabiabboud@googlemail.com :عبود óال½يد ا¼لك�و« للمخرج كريستيان أ

khaled@jordanpioneers.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج ا�شارك خالد حداد

paulbaboudjian@gmail.com :لك�و« للمنتج ا�شارك بول بابودجيانÓال½يد ا
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Life Jacket 
Faten Al Faraj, 70 minutes, in Arabic and English with English 
subtitles, 2020 

A documentary that takes us on a journey through the most 
traumatic times in the lives of the refugees on the Greek 
Island of Lesbos. From surviving the war to the crossing of the 
Aegean Sea, they trust a simple life jacket to keep them safe 
and hope to reach a safer future.

Little they know that they will end up in Moria Camp and live 
a different kind of ongoing trauma.

Director’s and Producer’s email: Faten Al Faraj: faten.faraj@gmail.com 

 لايف جاكيت
فاتن الفرج، ٧٠ دقيقة، بالعربية وا¼نجليزية مع ترجمة اÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠

فيلم وثائقي يأخذنا � رحلة ع½ أكÙ ا�وقات صدمة � حياة ال�جئ� � جزيرة 

يثقون  إيجه،  بحر  عبورهم   Ìإ الحرب  أهوال  من  النجاة  من  اليونانية.  ليسبوس 

 Ùمستقبل أك Ìس�متهم ويأملون � الوصول إ Êس�ة نجاة بسيطة للحفاظ ع �

أمانًا. اÓ أنهم Ó يعرفون أنه سينتهي بهم ا�طاف � مخيم موريا ويعيشون نوعا 

ا�تتالية.  الصدمات  من  مختلفا 

 faten.faraj@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة وا�نتجة فاتن الفرج

Tiny Souls
Dina Naser, 85 minutes, in Arabic with English subtitles, 2019 

After escaping the Syrian war, free-spirited 9-year-old Marwa 
and her family must navigate confined life while stranded in 
Zaatari Refugee Camp in Jordan. Over four years, the director 
follows the protagonists’ lives within barbed wired camp walls, 
capturing the resilient shift from childhood to adolescence. 

Director’s and producer’s email: Dina Naser: dina.naser@gmail.com 

 أرواح صغيرة
دينا ناí، ٨٥ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٩ 

نفسها  سنوات،  تسع  تبلغ  فتاة  مروة،  تجد  سوريا،   � الحرب  من  هروبها  بعد 

أعوام،  أربعة  مر   Êا�ردن. ع ل�جئ� �  الزع�ي  عائلتها � مخيم  محصورة مع 

الشائك  الحديد  من  أسواِر  داخل  يك½ون  وهم  ا�طفال  الفيلم  مخرجة  تتتبع 

ا�راهقة.   Ìالطفولة إ انتقالهم من مرحلة  با�خيم، وتلتقط  ا�حيطة 

 dina.naser@gmail.com :íال½يد ا¼لك�و« للمخرجة وا�نتجة دينا نا
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Prisoners of the Wild 
Christian Abi Abboud, 67 minutes, in Arabic with English 
subtitles, 2020
 
The story of a Bedouin tribe in Southern Jordan. They live a 
nomad lifestyle, migrating seasonally depending on grazing 
conditions. 

Due to social and political difficulties in the region, and 
especially since the start of the Syrian conflict, most of the 
mountains have become house for gangs; hence, tribes are 
frightened to move around, scared to lose their source of 
income. Suleiman with his wife and six kids were constrained to 
hide in the sandstone valley in Wadi Rum for the past six years. 

Director’s email: Christian Abi Abboud: 

christianabiabboud@googlemail.com

Producer’s email: Khaled Haddad: khaled@jordanpioneers.com

Producer’s email: Paul Baboudjian: paulbaboudjian@gmail.com

 سجناء البريّة
كريستيان أó عبود، ٦٧ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠٢٠ 

قصة عشÞة بدوية � جنوب ا�ردن تعيش أسلوب حياة البداوة وتهاجر موسميا 

حسب ظروف الرعي. 

ا�زمة  اندÓع  منذ  وخاصة  ا�نطقة،   � والسياسية  اÓجت�عية  للصعوبات  نظرا 

من  العشائر  تخ;  وعليه  للعصابات  موطنا  الجبال  معظم  أصبحت  السورية، 

 Êع الستة  وأطفاله  زوجته  رفقة  سلي�ن  يُج½  رزقها.  مصدر   Êع خوفا  التنقل 

اÓختباء � وادي الحجر الرمø � وادي رم عÊ مدى السنوات الست ا�اضية. 

christianabiabboud@googlemail.com :عبود óال½يد ا¼لك�و« للمخرج كريستيان أ

khaled@jordanpioneers.com :ال½يد ا¼لك�و« للمنتج ا�شارك خالد حداد

paulbaboudjian@gmail.com :لك�و« للمنتج ا�شارك بول بابودجيانÓال½يد ا

17 
Widad Shafakoj, 73 minutes, in Arabic with English subtitles, 2017 

 “17” follows the Jordanian under-17 women's football team as 
they prepare for the FIFA U17 Women's World Cup Jordan 
2016. Coming from different backgrounds, each of the girls has 
faced a different set of challenges as a national team player. 
But, they come together to face their biggest challenge yet.

 "17" is a social exploration into the lives of young women 
who are passionate about a sport they have been told was 
only for men.   

Director’s email: Widad Shafakoj: widad.shafakoj@gmail.com 

Producer’s email: Muna Fityani: Mfityani@gmail.com

 

١٧
وداد شفاقوج، ٧٣ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٧

استعداداتهن  خ�ل  سنة   ١٧ تحت  للشابات  القدم  كرة  منتخب  الفيلم  يتتبع   

القدم "فيفا" والتي أقيمت � ا�ردن  العاÖ للسيدات تحت سّن ١٧ لكرة  لكأس 

� ٢٠١٦. يأت� من خلفيات متنوعة وتواجه كل فتاة منهن مجموعة مختلفة من 

�واجهة  الجهود  تضافر  اúن  عليهن  لكن  الوطني.  ا�نتخب   � ك�عبة  التحديات 

ا�عظم.  التحدي 

لطا�ا  لرياضة  الشغف  äلئهن  شابات  حياة  اجت�عي  بأسلوب  الفيلم  يستكشف 

قيل لهن إنها للرجال فقط.

 widad.shafakoj@gmail.com :ال½يد ا¼لك�و« للمخرجة وداد شفاقوج

M¸tyani@gmail.com :»ال½يد ا¼لك�و« للمنتجة منى فتيا
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Tiny Souls
Dina Naser, 85 minutes, in Arabic with English subtitles, 2019 

After escaping the Syrian war, free-spirited 9-year-old Marwa 
and her family must navigate confined life while stranded in 
Zaatari Refugee Camp in Jordan. Over four years, the director 
follows the protagonists’ lives within barbed wired camp walls, 
capturing the resilient shift from childhood to adolescence. 

Director’s and producer’s email: Dina Naser: dina.naser@gmail.com 

 أرواح صغيرة
دينا ناí، ٨٥ دقيقة، بالعربية مع ترجمة إÌ ا¼نجليزية، ٢٠١٩ 

نفسها  سنوات،  تسع  تبلغ  فتاة  مروة،  تجد  سوريا،   � الحرب  من  هروبها  بعد 

أعوام،  أربعة  مر   Êا�ردن. ع ل�جئ� �  الزع�ي  عائلتها � مخيم  محصورة مع 

الشائك  الحديد  من  أسواِر  داخل  يك½ون  وهم  ا�طفال  الفيلم  مخرجة  تتتبع 

ا�راهقة.   Ìالطفولة إ انتقالهم من مرحلة  با�خيم، وتلتقط  ا�حيطة 

 dina.naser@gmail.com :íال½يد ا¼لك�و« للمخرجة وا�نتجة دينا نا


