


Monday 7 October   االثن� ٧ ترشين األول

"أوش�" 
الساعة السابعة مساء 

 ش� توغايش، ١١٠ دقائق، س�ة ذاتية/ دراما، باليابانية مع ترجمة اىل اإلنجليزية، ٢٠١٣ 

قصة فتاة فق�ة تدعى "أوش�" تواجه أرستها ظروف مالية صعبة ليتحتم ارسالها للعمل 

لدى عائلة أخرى.  بالرغم من الظروف الصعبة، تثبت "أوش�" قوتها وعز¨تها امللهمة. 

الفيلم مقتبس من مسلسل درامي اشتهر عىل نطاق واسع يف اليابان يف الث±نينات، وهو 

من أشهر القصص اليابانية القد¨ة. 

فاز الفيلم بجائزة املمثل الجديد يف حفل جوائز اليابان وعرض يف مهرجان هاواي السين±¼ الدويل. 

OSHIN 
7:00 PM 

Shin Togashi, 110 min, Biography/ Drama, in Japanese with English subtitles, 2013 

A story of  a poor young girl called “Oshin” whose family faces difficult financial conditions 
and later sends her away to work for another household. Nevertheless, the young girl proves 
to be strong despite the challenging situation.

The  movie is based on a drama series that was widely famous in Japan in the 80’s, and is also 
an old Japanese story. 

 “OSHIN” has won the Fresh Actor Award at the Japan Academy Award and was screened at 
Hawaii International Film Festival. 



Tuesday 8 October  الثالثاء ٨ ترشين األول

"رودولف" القط األسود 
الساعة السابعة مساء 

موتونوري ساكاكيبارا وكونيهيكو يوياما، ٩٠ دقيقة، تحريÇ/ مغامرة/ كوميديا، باليابانية مع 

ترجمة اىل اإلنجليزية، ٢٠١٦ 

"رودولف"، قط أسود اللون، يفارق سيده املحبوب بشكل مفاجئ. يستيقظ ليجد نفسه يف 

شاحنة تأخذه إىل العاصمة طوكيو. هناك، يلتقي مع "إيباي-أتينا"، قط مدرب كب� يخشاه 

الجميع يف املدينة.  يحاول "رودولف" العودة إىل دياره ولكنه ال يستطيع، ويبدأ حياته 

كقط مرشد برفقة "إيبينا-آتينا"، الذي يظهر أنه يخفي الكث� من األرسار...

يستند الفيلم اىل رواية لألطفال نُرشت ألول مرة يف ١٩٨٧، وكانت من أكØ روايات األطفال مبيعا.  

تتضمن املناهج املدرسية للمرحلة االبتدائية يف اليابان بعض أجزاء الرواية املتوفرة أيضا يف املكتبات يف اليابان.

ترشح الفيلم لجائزة مايكل يف مهرجان هامبورغ السين±¼ وترشح لجائزة أفضل فيلم تحريÇ يف حفل جزائز اليابان لألفالم. 

Rudolf  the Black Cat 
7:00 PM 

Motonori Sakakibara & Kunihiko Yuyama, 90 min, Animation/ Adventure/ Comedy, in 
Japanese with English subtitles, 2016 

Rudolf, a black cat, is suddenly separated from his beloved master.  He unexpectedly wakes up 
in a truck that takes him to metropolis Tokyo.  There, he meets Ippai-attena, a big boss cat 
feared by everyone in town.  Unable to return home, Rudolf  starts a life as a stray cat with 
Ippai-attena.  But Ippai-attena isn't all that he seems to be…

The film is based on a best-selling children's novel, first published in 1987. Parts of  the novel 
are included in elementary school textbooks and available at libraries. 

The film was nominated for Michael Award at Hamburg Film Festival and Best Animation 
Film at the Japanese Film Awards. 



Wednesday 9 October  األربعاء ٩ ترشين األول

 áصندوق غذاء أ
الساعة السابعة مساء 

ماساكازو فوكاتسو، ٧٦ دقيقة، كوميديا، باليابانية مع ترجمة اىل العربية، ٢٠١٧

 فكرة الفيلم مستوحاة من تغريدة عىل موقع "تويرت" القت انتشارا واسعا يف اليابان. 

التغريدة هي صور لصندوق غذاء يف أول وآخر يوم درايس شاركتها طالبة يف آخر يوم لها 

يف املدرسة الثانوية.

يصور الفيلم قصة رجل ياباæ ُمطلّق، يف منتصف عمره، يعد وجبة الغذاء يوميًا البنته 

املراهقة. يستمر األب بإعداد الطعام عىل مّر ثالث سنوات طوال األيام الدراسية البنته يف املرحلة الثانوية، حيث تتطور 

مهارة الطبخ لديه مع الوقت وتكرب ابنته أمام عينيه.  

Dad’s Lunch Box 
7:00 PM 

Masakazu Fukatsu, 76 min, Comedy, in Japanese with Arabic subtitles, 2017 

The film is inspired from a single tweet that went viral in Japan; photos of  the first and final 
lunch boxes shared by a daughter on her last day of  high-school. 

Director Masakazu Fukatsu features a middle-aged Japanese man, following a divorce, as he 
prepares daily bento lunch boxes for his teenage daughter.  This continues daily for 3 years 
throughout the daughter’s high-school life, while the father’s cooking skills develop and the 
daughter grows up. 



Thursday 10 October  الخميس ١٠ ترشين األول

كل يوم هو يوم جيد 
الساعة السابعة مساء 

تاتسويش أوموري، ١٠٠ دقيقة، دراما، باليابانية مع ترجمة اىل العربية، ٢٠١٨

"نوريكو" طالبة جامعية تبدأ رحلة تعلم فن تقديم الشاي الياباæ بناء عىل رغبة والدتها. 

خالل الدروس الخصوصية، تتعلم "نوريكو" فن إعداد وتقديم الشاي وفق الضيافة 

اليابانية لتصبح الحقا من هواياتها املحببة يف لحظات الحزن والسعادة.

حاز الفيلم جوائز "هورتيش" لألفالم ألفضل مخرج وأفضل ممثلة ثانوية. 

Everyday a Good Day 
7:00 PM 

Tatsushi Ohmori, 100 min, Drama, in Japanese with Arabic subtitles, 2018 

“Noriko” is a university student who goes on the journey of  learning Japanese tea ceremony 
culture following her mother's recommendation. Noriko learns from Teacher Takeda impor-
tant life lessons. She now has the Japanese tea ceremony in her life and it's there for her during 
moments of  sadness and happiness.  

The film has won the Hochi Film Awards for Best Director and Best Supporting Actress. 




