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مركز اإلعالم و الثقافة  سفـارة اليابـان
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ـــــــينمــا نامــــــج  الســـــــــ ال
ــهــــر نــوفـمـــــ  2018 لشـــــــ
ـــــارة   الـــــيــــــــابـــــــان ســــــــــــــــــفـــــــــ

When his Japanese mother-in-law passes away, 36-year-old Englishman 

Bryan Jenkins moves to Tokyo with his family to live with his father-in-law. 

While his wife heads out to work in the city each day and his daughter strives 

to adapt to a new school and country, he must come to grips with being a 

homemaker in Japan. Each day presents new challenges, whether it be the 

Japanese bathing culture, learning how to make a proper school lunch – all 

alongside a silent, gruff father-in-law. Full of laughter and love – and plenty of 

cultural misunderstandings, witness life in Tokyo through the eyes of a 

foreigner who just wants to keep his family safe and happy.

Duration: 3 episodes (17 minutes each) + talk event

عندما تتوفى حماته اليابانية يقوم الرجل االنجليزي ”براين“ (٣٦ عامًا) باالنتقال مع 
أسرته للحياة في طوكيو مع حماه. بينما تقوم زوجته بالذهاب للعمل في المدينة 
كل يوم وتحاول ابنته التأقلم مع المدرسة والحياة الجديدة، يجب عليه أن يقوم هو 
االستحمام  ثقافة  كانت  سواء  جديدة  تحديات  يوم  كل  يواجه  المنزل.  رب  بدور 
اليابانية أو كيفية عمل غذاء مناسب للمدرسة، كل هذا باإلضافة إلى حماه الغير 
ودي. مع الكثير من الضحك والحب وسوء الفهم نتيجة االختالفات الثقافية، شاهدوا 

الحياة في طوكيو من خالل أعين رجل أجنبي يريد أن يبقي أسرته آمنة وسعيدة.
المدة: ٣ حلقات (١٧ دقيقة للحلقة) + فقرة مناقشة

من الســاعـة 6 مساًء -  سفارة اليابان

الخميس، 15 نوفمبر 2018

From 6 pm at Embassy of Japan
Free Entrance / English sub tles
Thursday 15 November 2018

لغة الفيلم: اللغة اليابانية
ية فقط جمة: اللغة االنجل ال

يرجى إبالغنا بحضوركم مسبقًا (االسم، والجهة التي تنتمون إليها، وعنوان البريد اإلليكتروني) وذلك حتى ١٤ نوفمبر  ٢٠١٨ بواسطة البريد اإللكتروني حيث إن عدد المقاعد محدود.    
      culture@ca.mofa.go.jp :عنوان البريد اإلليكتروني

Home Sweet Tokyo


