


األحد 4 آب 

أم مخيفة 

الساعة الثامنة مساء 

13 سنة 

 2017 آنا أوروشادزيه، 107

وأن  الكتابة  يف  وتنغمس  شغفها  تتبع  أن  لتقرر  سنوات،  منذ  املكبوت  بالكتابة،  وولعها 

FIPRESCI

Scary Mother (Sashishi Deda) 

8:00 PM 

PG 13 

Ana Urushadze, 107 min, Narrative, in Georgian language with English subtitles, 2017

A 50-year-old housewife, Manana, struggles with her dilemma: she has to choose between her 
family life and her passion, writing, which she had repressed for years. She decides to follow 
her passion and plunges herself  into writing, sacrificing to it mentally and physically.

“Scary Mother” has won numerous awards including: Jury Grand Prize and Best Performance 
by an Actress at Asia Pacific Screen Awards, Best First Feature and Youth Jury Award at 
Locarno International Film Festival, Best Film and Best Actress Awards at Beijing Interna-
tional Film Festival, Golden Star at El Gouna International Film Festival, Youth Jury Film 
Award at Antalya Golden Orange Film Festival, FIPRESCI Prize at Festival Del Cinema 
Europeo and Best Cinematography and Best Director at Gijon International Film Festival. 



Monday 5 August  االثن� ٥ آب

كان لدّي حلم 

الساعة الثامنة مساء

بورسو ايسنيك وكانتيك� كانتيز، ٦٩ دقيقة، وثائقي، باللغات الرتكية والويبخ والفرنسية 
والÒويجية واالنجليزية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، ٢٠١٨ 

يتبع العرض نقاش مع باحث الفيلم بوراك ايسنيك

سنة ٢٠١٤: امرأة تحضن طفلها وترغب بتسميته بلغتها األم، ولكن ال أحد يتذكر تلك اللغة. 

يف ١٩٩٢، فقد "الويبخ"، قبيلة عرقية تم ترحيلها اىل تركيا يف ١٨٦٤، لغتهم األم مع وفاة 
  .Ûتوفيق ايسينك" وهو آخر ناطق بلغة الويبخ يف العا"

بعدها بسنوات، تنطلق حفيدته، بورسو ايسنيك، يف رحلة عىل خطى جدها سعيا وراء مفاهيم منها االبادة وفقدان اللغة 
والجذور. تأخذها الرحلة اىل فرنسا والÒويج والقوقاز عودة اىل جذورها – ك¹ فعل جدها -  والتي تهمس لها بالكثÝ من 

األرسار. فيلم عن النسيان واالندماج وعن مجتمع فقد لغته األم.

شارك الفيلم يف مهرجان أنقرة السين�¹ الدويل. 

I Had a Dream (Bir Rüya Gördüm) 

8:00 PM 

Burcu Esenç and Cantekin Cantez, 69 min, Documentary, in Turkish, Ubykh, French, 
Norwegian and English languages with English subtitles, 2018 

Followed by a discussion with the film researcher Burak Esenç 

Year 2014: A woman cuddles her baby and wishes to name him in her native family language. 
But, no one remembers that language.

In 1992, the Ubyks, an ethnic community exiled to Turkey in 1864, lost their mother tongue 
with the death of  Tevfik Esenç, the last person speaking Ubykh language in the world. 

Years after, his granddaughter - Burcu Esenç - embarks on a journey through the footsteps of  
her grandfather by pursuing notions such as genocide, losing native language and rootlessness. 
She visits France, Norway and the Caucasus and goes on a journey back to her roots, as his 
grandfather did, and that whispers many mysteries to her. A film about forgetting, assimilation 
and a community who lost its native language.

The film was screened at Ankara International Film Festival. 



Tuesday 6 August  الثالثاء ٦ آب

ناميه 

الساعة الثامنة مساء 

غ� مناسب ملن هم دون ١٦ سنة 

زازا خاالفايش، ٩١ دقيقة، روا�، باللغة الجورجية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، ٢٠١٧ 

يتبع العرض نقاش مع منتج الفيلم سولخان تورمانيدز 

ورثت عائلة عيل مهمة رعاية مياه الشفاء املحلية ومعالجة القروي� املرىض. تراود الشكوك 
أبناء األرسة الثالث بين¹ تبقى االبنة الصغÝة "ناميه" حارسا للتقاليد العائلية. 

التغÝات  وتصبح  املاء  عرب  الطاقة  لتوليد  محلية  محطة  إنشاء  يتم  ذلك،  مع  بالتوازي 
البيئية يف خطر. 

يوما ما، تختفي مياه الينابيع ويتذكر األّب التقليد القديم: املاء لن يعود ما Û يتم التضحية...

الفيلم بجائزة  اختÝ فيلم "ناميه" كمرشح لتمثيل جورجيا يف فئة األفالم بلغة أجنبية يف حفل جوائز األوسكار ٢٠١٨ وفاز 
Spotlight يف الجمعية األمريكية للسين¹ئي�. كان العرض العاملي األول للفيلم يف مهرجان طوكيو السين�¹ الدويل وشارك يف 
العديد من املهرجانات السين¹ئية مثل مهرجان تال� بالك نايتس السين�¹ ومهرجان غوتبورغ السين�¹ وجوائز الشاشة 
اآلسيوية للمحيط الهادئ ومهرجان صوفيا السين�¹ الدويل ومهرجان إسطنبول السين�¹ الدويل ومهرجان كوتبوس الدويل 

للسين¹ وأيام قرطاج السين¹ئية ومهرجان كÝاال السين�¹ الدويل وغÝها.

NAMME 
8:00 PM 

Zaza Khalavashi, 91 min, Narrative, in Georgian language with English subtitles, 2017 

RATED 16

Followed by a discussion with the film producer Sulkhan Turmanidze

Ali’s family has inherited a mission – taking care of  a local healing water and curing sick fellow 
villagers with it. Three sons are skeptical and only the young daughter Namme stays as the 
guardian of  family traditions.

In parallel, a hydro power station is being constructed locally and environmental changes are at 
stakes. One day the spring water starts to disappear. Father remembers the old tradition: the 
water will not return unless sacrifice is made…

“NAMME” was selected as Georgia's candidate for Foreign Language Oscar nominations in 
2018. The film has won the Spotlight Award at the American Society for Cinematographers. It 
was premiered at Tokyo International Film Festival and has participated in several film festivals 
such as Tallinn Black Nights Film Festival, Goteborg Film Festival, Asia Pacific Screen Awards, 
Sofia International Film Festival, Istanbul International Film Festival, Cottbus International 
Film Festival, Carthage Cinema Days and Kerala International Film Festival and others.  



Wednesday 7 August  األربعاء ٧ آب

أنهار عميقة 

الساعة الثامنة مساًء 

غ� مناسب ملن هم دون ١٣ سنة 

اىل  ترجمة  مع  والروسية  القربدية  باللغت�  روا�،  دقيقة،   ٧٥ بيتوكوف،   Ýøفالد
اإلنجليزية، ٢٠١٨ 

الوطن ملساعدة والده وشقيقيه الستك¹ل طلبية  اىل  لعائلة حطاب�  االبن األصغر  يعود 
الخبز،  رغيف  أجل  من  الشاق  العمل  رحيله:  منذ  يشء   Ýيتغ  Û الخشب.  لبيع  مربحة 
املواجهة مع سكان القرية املجاورة، وعدم قدرة أفراد األرسة عىل إظهار حبهم وتفهمهم 

ألقرب الناس. 

والنهر املجاور جاهز للتدفق واكتساح منزل العائلة الكائن عىل ضفته، يف أي لحظة. 

حاز "أنهار عميقة" جائزة أفضل فيلم أول يف مهرجان الفيلم الرويس املفتوح. وقد عرض يف مهرجان كارلويف فاري الدويل لألفالم 
ومهرجان ليايل تال� السوداء لألفالم وأسبوع السين¹ الروسية يف لندن. 

Deep Rivers (Glubokie reki) 

8:00 PM

PG 13  

Vladimir Bitokov, 75 min, Narrative, in Kabardian and Russian languages with English 
subtitles, 2018 

The youngest son of  a family of  lumberjacks returns home to help his old father and two 
brothers to fulfill a lucrative logging order. Nothing has changed since he was gone: hard work 
for the loaf  of  bread, confrontation with the inhabitants of  the nearby village, inability of  the 
family members to show their love and understanding to the closest people. And the river, 
ready to overflow and sweep away the parental home, standing on its bank, any second.

The film has won Best First Film at the Open Russian Film Festival. It was also selected at 
Karlovy Vary International Film Festival, Tallin Black Nights Film Festival, and the Russian 
Film Week in London.  



Thursday 8 August  الخميس ٨ آب

A collection of  short films
8:00 PM

 

مجموعة أفالم قص�ة     
الساعة الثامنة مساًء 

النداء 
معتز جانخوت، ١٣ دقيقة، روا� قصÝ، باللغة الرشكسية مع ترجمة اىل العربية واالنجليزية 

يستذكر رجل مسن، يرمز اىل جيل شعب الويبخ القديم من الرشاكسة، عملية التطهÝ العرقي 
التي لحقت بأبناء ملته والتهجÝ القرسي لشعبه يف ١٨٦٤. يعود بنا لÒى طفولته ونشأته يف 
رسالة اىل األجيال الجديدة ^ تستكمل مسÝة األجداد والحفاظ عىل الرتاث الرشكيس من 

عادات وتقاليد. 

The Call 
Mutaz Jankhot, 13 min, Short Narrative, in Circassian language with 
English subtitles

An old man, symbolizing the older generation of  the Circassian 
Ubykh tribe, recalls the ethnic cleansing and forced displacement of  his people in 1864. He 
reminiscences about his childhood days and addresses a message to the new generation to 
preserve the Circassians’ heritage and traditions. 

اسمي "مخاز" 

اينار نارمانيا، ١٥ دقيقة، روا� قصÝ، باللغة األبخازية مع ترجمة اىل اإلنجليزية 

يأ_ شاب يدعى "مخاز" اىل مدينة سوخومي وبفضل مهاراته الرائعة يف الرسم يدخل 
مدرسة الفنون بسهولة. مع ذلك، وك¹ تزعم الشخصية، Û يتمكن من حضور حفل 
التخرج بسبب وقوعه يف الحب. يح` الفيلم قصة املشقة التي øر بها "مخاز" بعد 

لقائه حبيبته.

My Name is Makhaz 
Inar Narmania, 15 min, Short Narrative, in Abkhazian language 
with English subtitles

A young guy called Makhaz comes to Sokhumi city, and thanks to his brilliant drawing skills 
easily enters the School of  Art. However, as the character claims, he couldn’t make it to 
graduation because of  falling in love. The movie tells a story of  the hardship he goes through 
after meeting his beloved one.



Thursday 8 August  الخميس ٨ آب

A collection of  short films
8:00 PM

 

مجموعة أفالم قص�ة     
الساعة الثامنة مساًء 

الوطن 

رسالن ماغومادوف، ٢٥ دقيقة، روا� قصÝ، بالروسية والشيشانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية

يحاول رجل عجوز البقاء عىل قيد الحياة يف منزله الغارق يف الحرب واملواظبة عىل م¹رسة 
حياته وسط أع¹ل العنف يف غروز@ يف الشيشان. مبني عىل قصة حقيقية، يعكس الفيلم 

واقعا حول الرغبة القوية يف النجاة.

Home (Dom Tash) 
Ruslan Magomadov, 25 min, Short Narrative, in Russian and 
Chechen with English subtitles

An old man tries to stay alive in his home engulfed by war and 
perseveres amid the violence in Grozny in Chechnya. Based on a 

true story, “Home” is a sober fiction about the strong primal urge to survive. 



Please note the theater is appropriate to those with limited mobilityنشÝ إىل أن املرسح مالئم لذوي الحركة املحدودة -


