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ملّخ�ص الفيلم

بعد حرب تموز 2006، وجدنا اأنف�سنا في حالة ا�سطراب.

لم نعد نعرف ما �لذي علينا كتابته، �أي ق�ص�ص نروي، �أي 

�صور نعر�ص. ن�صاأل �أنف�صنا: »ما �لذي يمكن لل�صينما �أن 

تفعله؟«.

هذ� �ل�صوؤ�ل قررنا طرحه و�قعيًا بم�صاعدة »�أيقونة«، ممثلة 

تج�ّصد �ل�صينما بالن�صبة �إلينا، كاترين دونوف. �صوف تلتقي 

ل ربيع مروة. بممثلنا �لمف�صّ

�صوّيًا، �صيعبر�ن �لمناطق �لتي �أ�صابها �ل�صر�ع.

من خالل ح�صورهم، ولقاء�تهم، ناأمل في ��صتعادة �لجمال 

�لذي لم تعد �أعيننا تر�ه. مغامرة غير متوقعة، طارئة، تبد�أ 

�إذً�...

 

بدي �شـوف



حوار مع 

جوانا حاجي توما

وخليل جريج

في مواجهة �صور الحرب

�أمام هذه �لحرب وعنفها �لإ�صتثنائي، وفي مو�جهة �ل�صور �لم�صهدية �لتي عر�صتها �ل�صا�صات 

�لتلفزيونية، �أي نوع من �ل�صور يمكننا �أن ننتج بعد؟

ماذ� يمكن لل�صينما �أن تفعل في مو�قف على هذ� �لقدر من �لعنف؟

علينا مو�جهة حجم �لحزن و�لألم �لذي �صعرنا به، باأي �صكل من �أ�صكال �لمغامرة.

ب�صرعة، جهزت معنا مكّونات �لفيلم: تقديم �لخيال / fiction، �لحلم، بو��صطة »�أيقونة« 

�صينمائية، في موقف يبدو وكاأنه بات عاجزً� عن �لظهور �إل في �صياق �صور ُتطلق عليها، على 

عجل، ت�صمية »�لو�قع« �أو »�لوثائقي«. عبر ح�صورها، �صُتطرح �لأ�صئلة: ماذ� يمكن للخيال / 

fiction فعله، ماذ� يمكن لل�صينما فعله؟ وتكون محاولة �لإجابة على �لأ�صئلة باأن نقترح على 

كاترين دونوف، ممثلة تح�صد عميق �إعجابنا وتمّثل، نتيجة خيار�تها، �ل�صينما، �لذهاب حتى 

حدود لبنان �لجنوبية برفقة ربيع مروة، �لفنان و�لممثل �لذي نتعاون معه بتما�ٍص �صديد. �إن 

في ذلك �صيء من �لخيمياء.

في هذ� �ل�صياق، ماذ� �صيثير �للقاء؟ ماذ� �صيجري؟

في البدء

في 12 تموز 2006، وجدنا نف�صينا محتجَزين في باري�ص، وكنا هناك في زيارة �صريعة. للمرة 

�لأولى، نعي�ص �لحرب عن بعد، كمتفرجين. بالن�صبة �إلينا، �صّكلت هذه �لحرب ��صطر�بًا 

عميقًا، قطيعًة.

�أّدى بنا ذلك �إلى �إعادة �لنظر بال�صيناريو �لذي كنا نكتبه �آنذ�ك. وكنا في حالة �ل�صك هذه 

عندما �لتقينا بطوني �أرنو �لذي، بدوره، عا�ص ق�صتنا معكو�صة، �إذ �حتجز في لبنان خالل 

�لحرب، وعاد برغبة في فعل �صيء ما لأجل لبنان. �قترح جمعنا بممثلة كبيرة، لو �صئنا. 

فّكرنا مبا�صرة بكاترين دونوف. بد�أنا نكتب. تابع منتجونا، �صركتا »ميل �إيه �أون برودوك�صيون« 

و«�أّبوت برود�ك�صنز«، عملنا. و�فقت كاترين على �لم�صروع، بكرم كبير منها، ومنحتنا 

ح�صورها في �لفيلم، تطّوعت، لأجلنا، لكن بالأخ�ص لأجل لبنان. فح�صرت �إلى هنا لت�صّور 

�لفيلم، من دون �أن تتقا�صى �أي مقابل ماّدي، ومن دون �أي �صمان. ولد هذ� �لفيلم من هذ� 

�للقاء، من تلك �لحاجة �لملّحة، من فكرة �ل�صينما هذه، تحديدً�.



كاترين دونوف

كانت �لو�صوح. رغبنا جدً� ت�صويرها. في كتابه عن كاترين دونوف، كتب لوي غي�صار عنها 

قائاًل: »ل يمكن لإمر�أة �صو�ها في �لعالم �أن تعّبر عن هذ� �لقدر �لهائل من �لم�صاعر من 

خالل قناع �لجمود )...( ممثلة تتقم�ص من �ل�صفر في كل مرة، �إمر�أة – �صينما، تاأتي 

دونوف �ل�صا�صة بكل ما كانت عليه، من دون �إحد�ث زحمة، هنا يكمن �ل�صّر �لحقيقي«.

كاترين دونوف هي �ل�صا�صة �لتي ُي�صقط عليها كٌلّ منا عاطفته. هي تج�صيد فكرة معّينة 

عن �ل�صينما، �صينما تمتلك تاريخًا. وذكاء. في�صعر �لمرء باأنها تقف د�ئمًا عند �لم�صافة 

�لمنا�صبة. خيار�تها �ل�صينمائية تر�صم روحًا، و�أ�صلوب تفكير. هي �أكثر بكثير من »�أيقونة«: هي 

حّرة. هذه �لحرية، هذ� �لإنفتاح، �ت�صحت لنا �أكثر فاأكثر خالل �لعمل معها. كان يمكنها �أن 

تخاف على �صورتها، ناهيك عن �لخطر �لج�صدي. لكنها و�فقت على �لفور. لماذ� قبلت بهذه 

�لمغامرة؟ بالتاأكيد لأن �لمغامرة تثير �هتمامها، وهي تقّدر عملنا، لكن �أي�صًا، مثلما قالت في 

عّدة حو�ر�ت �صحافية، لأنها �أر�دت �أن تفعل �صيئًا لأجل لبنان، »�أنا متاأثرة بهذ� �لبلد �لذي 

يبحث عن �إمكانيات �لنهو�ص ول يتوقف عن �لوقوع«.

فيلم كالمغامرة

مرحلة �لتح�صير للفيلم كانت معّقدة، غام�صة. تيقنا �صريعًا �أن �لت�صوير �صيكون �صديد 

�لتعقيد. توجب علينا طلب ت�صريحات ت�صوير من مجمل �لأطر�ف �لمتو�جدة على �لأر�ص، 

تقريبًا: �لجي�ص �للبناني، »�ليونيفيل«، »حزب �هلل«، �إ�صر�ئيل )عبر »�ليونيفيل«(، �ل�صفارة 

�لفرن�صية، ... �صناعة �لفيلم �أ�صبحت ب�صرعة رهانًا من رهانات �ل�صرد. �أ�صحت مغامرة 

يجب �لتقاط �صورتها، مغامرة تغّير وجهة �لت�صوير: فاخترنا �لعمل بكامير� رقمية، 

و�لت�صوير طو�ل �لوقت تقريبًا. و�إن وقع ما هو غير متوّقع، �صنكون جاهزين ل�صتقباله، 

وجاهزين حتى لإ�صتفز�ز وقوعه. يح�صر كاترين وربيع في �لفيلم ب�صفتيهما �ل�صخ�صيتين، 

مثلنا نحن �لمخرجين، وفريق �لعمل، و�لحّر��ص، ومثل �لجنود �لذين �لتقينا بهم، وقائد قو�ت 

»�ليونيفيل«، �أو �صفير فرن�صا...

في �لبدء، ظننا �أن �لفيلم �صيكون ق�صيرً�، على �عتبار �أن وقت �لت�صوير محدود ب�صتة �أيام 

مع كاترين، ويوم وحدنا. لكن، �صريعًا جدً�، في �أثناء �لت�صوير، توقفنا عن �لتفكير �صمن 

قيود �لوقت. �صعرنا بحرّية مطلقة على �لم�صتوى �لزمني و�لإيقاعي، خا�صة في ظل غياب 

�لرهانات �لتجارية. �صّورنا كثيرً� وب�صرعة. مدة هذ� �لفيلم لم ُتحدد �أ�صا�صًا و�إنما تم تلّم�صها 

خالل �لتوليف.



اللقاء

و�حد من رهانات �لفيلم كان في �لت�صاوؤل عّما �إذ� كان �للقاء بين كاترين وربيع �صيتم. هذ� 

�للقاء تم فعليًا �أمام كاميرتنا. �صّجلنا هذه �للحظة، حرجهما، و�لطريق �لتي �صلكتها �لعالقة 

كي ُتبنى �صيئًا ف�صيئًا.

كما هي �لحال في �أ�صلوب عملنا �لمعتاد، �لممثلون ل يح�صلون على �ل�صيناريو. تت�صارك 

كاترين مع ربيع تلك �للحظة من دون �أن يعرفا تمامًا �إلى �أين �صيقودهما هذ� �للقاء. 

ن�صّورهما بتجهيز�ت قادرة على �لتعامل مع عن�صر �لمفاجاأة، وت�صمح لهما بالإرتجال �أمام 

�لأمكنة، و�أمام �لنا�ص. ن�صّور تبعًا لت�صل�صل �لأحد�ث �لزمني، ونحن �صهود على ما ي�صتجد 

اأمامنا.

كاترين وربيع يت�صاركان تجربة و�حدة، هي �كت�صاف �لأطالل، و�لذ�كرة، وجنوب لبنان، 

وجمال �لطبيعة، و�لآخر، لكن �أي�صًا �لخوف.

كان من �لهام بالن�صبة �إلينا �أل يكون ربيع متمكنًا من �للغة �لفرن�صية، وهي لي�صت لغته 

�لأم، و�أل تكون �لإ�صتعانة بالإنكليزية متاحة �أي�صًا بالن�صبة �إليه )وقد طلبنا ذلك منه(. تم 

�للقاء باأ�صلوب يجنح �إلى �لح�صّية، مع كل ما هو غير منطوق، مع لحظات �ل�صمت، ونوع من 

�لت�صارك �لخفي و�لم�صتحيل في بع�ص �لتجارب. ورغم �أن وّدً� كبيرً� ن�صاأ بينهما، بقي كل 

منهما يعي�ص �نفعالته، على حدة.

بين كاترين ولبنان، تم لقاء حقيقي. لم تاأِت هي �صمن بعثٍة �إن�صانية �أو تحت �صعار�ت كبيرة، 

لم تمّثل هنا �إل نف�صها، لم تمّثل �لغرب. تفاعلت ب�صفتها فردً�، ولم تلتِق باللبنانيين ب�صكل 

عام، و�إنما �لتقت ب�صخ�صيات محددة، باأفر�د.

ربيع مروة

بطريقة من �لطرق، ربيع مروة يمّثلنا نحن �ل�صينمائيين في �لفيلم. هو �لممثل �لذي نتعاون 

معه كثيرً�. هذ� �لممثل و�لموؤّدي ي�صّكل �أهمية كبيرة بالن�صبة �إلينا، لأنه يخلق �صلة جديدة 

بالم�صرح وبالعر�ص. هذ� �لتعاون �لم�صتمر بيننا �أّدى �إلى ت�صاركنا �لإهتمامات �لجمالية 

و�ل�صيا�صية ذ�تها. �أ�صف �إلى ذلك �أن ربيع من �لجنوب، من مدينة بنت جبيل. لكنه لم يزرها 

منذ حرب تموز 2006. يقول �أنه يتوّج�ص من �لعودة �إليها. فهذ� �لمكان تعّر�ص للتد�ول 

خذ منه، كما لو �أنه »�صائح في �أر�صه«.
ُ
�لإعالمي �ل�صديد و�لزيار�ت �لكثيفة. ي�صعر باأنه �أ

�أي�صًا، هذ� �لموقف لفتنا. فاقترحنا على ربيع �أن يجول مع كاترين في �لجنوب و�لذهاب �إلى 

قريته. يقول: »معها، �صيكون �لأمر مختلفًا«، حتى ولو وجد نف�صه تاليًا في �ل�صور �إلى جانبها، 

رغم �لتحّدي �لذي يخو�صه مع �ل�صور.



بّدي �صوف

هناك �أ�صياء كثيرة يمكن �أن نر�ها، لكن ماذ� نرى؟ لي�ص بال�صرورة ما توّقعنا روؤيته. لم 

نرد �أن نعطي نظرتنا �لخا�صة �إلى بيروت و�إلى �لجنوب، ونقول: »هذه هي بيروت، وهذ� هو 

�لجنوب«، و�إنما �أردنا تعقيد �لنظرة، من دون �أفكار م�صبقة. كاترين ل تّدعي �أبدً� �لمعرفة، 

ول يغريها �لتوكيد. تطرح �لأ�صئلة ويبحث ربيع معها عن �لأجوبة. هما في حالة ��صتح�صار. 

تقول كاترين �صر�حًة: »ل �أعرف ما �إذ� كنت �صاأفهم �صيئًا، لكني �أريد �أن �أرى«. في �لعالم 

�لر�هن، من �لهام �لترّيث في طرح �لأ�صئلة. لن ينفد �أبدً� ما ُتمكن روؤيته، فالم�صاألة هي �أن 

تختبر.

»بّدي �صوف« ت�صتدعي »لم تَر �صيئًا من هيرو�صيما«، من فيلم �آلن رينيه »هيرو�صيما حبي«، 

كتحية تقدير، وتردد �صدى من زمن �إلى �آخر، وت�صاوؤل و�حد على م�صتوى �لعر�ص...

في �لفيلم، ل يمتلك كاترين وربيع �إجابات. يعي�صان ويت�صاركان تجربة و�حدة، يت�صاركان 

�لنظرة: ك�صينمائيين، نطلب من كاترين وربيع م�صاعدتنا على �لروؤية من جديد. ربيع يحتاج 

�إلى نظرة كاترين. وهي بحاجة �إلى نظرته. �إنها �إنابة �لنظر�ت، نقالت ت�صمح بالإبتعاد عن 

�لعاطفة �لم�صتثارة و�إعطاء �لوقت �لالزم لظهورها، وتو�صيح درجة تعّقد �لمو�قف، و�لتوجه 

�إلى �لآخر. في �ل�صينما �لتي ن�صنعها، لطالما كان �لآخر، �لمتفّرج، موجودً� في �لعمل معنا، 

لكي نتمكن من ت�صارك �لح�ّص.



احلدود

عند �لحدود بين لبنان و�إ�صر�ئيل، من �لجهة �للبنانية، توجد طريق �صغيرة خا�صعة لمر�قبة 

»�ليونيفيل«، ُيمنع ��صتخد�مها لأ�صباب �أمنية. قبل �لبدء بمرحلة �لت�صوير، و�جهنا �لرف�ص 

و��صتحالة �صلوكها �أو حتى ت�صويرها بكامير� مرتكزة عن بعد. تدريجيًا، بد�أت فكرة فتحها 

للفيلم ت�صبح هامة جدً� بالن�صبة �إلينا. وجود كاترين دونوف، هل �صي�صاعدنا على فتح هذه 

�لطريق �ل�صغيرة، �إ�صتثنائيًا، لمدة �لت�صوير، ل�صورة و�حدة ب�صيطة؟ هل يمكن لل�صينما �أن 

تفتح طريقًا؟

�لتو�جد على هذه �لطريق قد يكون رمزيًا. لكننا بحاجة �إلى �لرموز، وب�صكل خا�ص �إلى 

�لإنت�صار�ت �لممكنة، �ل�صغيرة. فجاأة، في موقع �صديد �لتجهيز �لع�صكرّي، باتت هذه 

�لإنت�صار�ت ممكنة. �أ�صبحت هذه �لطريق �أر�صًا مو�زية �أخرى خارج �صلطة �لجن�صيات، »بلد، 

قارة �إ�صافية« كما يقول غود�ر: عن �أر�ص �لفن و�ل�صينما.

وثائقي اأو روائي؟

من �ل�صعب جدً� تحديد �لأمور في هذ� �لفيلم. نقول �أنه فيلم يقع ما بين �لوثائقي و�لرو�ئي. 

نعرف تمامًا �لأمكنة، �لمغامر�ت �لتي عا�صها كاترين وربيع في �لفيلم، ع�صنا معظمها، وُكتبت 

في �ل�صيناريو.

�ل�صيناريو ي�صبه كثيرً� �لفيلم �لكامل. رغم ذلك، كل ما يقع فيه ي�صب في خانة �لمغامرة 

�لوثائقية. �لممثالن ل يعرفان تمامًا ما يتعر�صان له، ول �أين يذهبان. و�صعناهما في مو�قف 

�صبق لنا �أن ع�صناها، لكن وقعت هذه �لمرة حو�دث، �أ�صياء لم نتوقع وقوعها، فت�صمنها 

�لفيلم. في عملنا كت�صكيليين و�صينمائيين، نختبر كثيرً� هذ� �لنوع من �لتركيبات. �نتظار 

وقوع �صيء ما، ظهور �لو�قع في �إطار �ل�صورة، �لقبول باأن تتخطى �لو�حد منا... كنا كذلك، 

وبنوع خا�ص، في هذ� �لفيلم! ع�صنا مغامرة �صينمائية حقيقية.

الأطالل

منذ �لت�صعينيات، �صّكلت �لأطالل �إحدى نقاط �إنطالق عملنا: ماذ� نفعل بالأطالل، كيف 

نعي�ص مع �أ�صباحنا؟ ق�صينا �أعو�مًا في ت�صوير �أطالل �لحرب �لأهلية، وفي �لت�صاوؤل حول 

�إمكانيات جعلها مادة �إ�صكالية، و�صعها في �ل�صورة من دون �إ�صافة �لجماليات �إليها، ومن 

دون �لإنبهار بها. ومن جديد، في �لعام 2006، وجدنا �أنف�صنا في مو�جهة �أطالل جديدة، 

�أماكن جديدة مدّمرة، وتوّتر�ت م�صتمرة وكامنة تثيرها مثاًل ع�صر�ت �آلف �لقنابل �لعنقودية 

�لمنثورة في �أرجاء �لطبيعة �لجنوبية. ت�صوير كاترين دونوف في قلب �أطالل �لجنوب يمكن 

�أن يظهر كمجازفة متطرفة، ولو قلياًل. لكن هذ� �لنوع من �لمخاطر، ومن �لتجارب، يعنينا. 

توّجب عدم ��صتخد�م ل هذ� ول ذ�ك كو�صيلة، و�لتمّكن من تحديد �لم�صافة �لمنا�صبة للوقوف 

عندها، و�لبحث عن ن�صق جديد للروؤية، لالإخر�ج.



ابت�شامة كاترين دونوف

في نهاية �لفيلم، �أردنا �أن تعود كاترين دونوف �إلى و�قع ما: �إحتفال، محيط دنيوي هي محط 

�أنظاره. فقررنا ت�صوير ح�صورها في �حتفال مقرر م�صبقًا، و�ّدعينا �أنها �أتت لت�صارك فيه. 

بالطبع، هذه ذريعة، لكن بد� لنا �أنه من �لمثير لالإهتمام ت�صوير حقيقتين مت�صادمتين، تلك 

�لخا�صة بمغامرة �لجنوب، وتلك �لمتعّلقة بالإحتفال حيث ن�صعر تمامًا باأن كاترين لي�صت 

هنا، تبحث عن �صخ�ص ما، نظرتها تهيم. عندما تبت�صم لأنها �لتقت �أخيرً� بنظرة ربيع، هل 

يكون ذلك لأنها تدعوه �إلى �لإن�صمام �إليها، لأنها �صتن�صم هي �إليه؟ هل رحلت مجددً� �إلى 

عالمها، هل كان �لفيلم مجرد فا�صل مقتطع، �أم ل؟ تحمل �بت�صامتها �لمعاني �لكثيرة. في 

هذه �لإبت�صامة، ن�صعر باإمر�أة تتمتع بالحرية و�لتعقيد.

وربيع، عندما يم�صي لياًل في ختام �لفيلم، هل يكون وحده في �ل�صيارة؟ هل تجل�ص كاترين 

�إلى جانبه؟ يبقى ذلك مفتوحًا على �لتحليل.

كان من �لهام �أن ينتهي �لفيلم عند هذه �ل�صورة. في بيروت، نحب �أن نقود �ل�صيارة لياًل، 

نفتح �لنافذة، ن�صتمع �إلى �لمو�صيقى، ن�صتعيد نوعًا من �لحرية، نوؤكد من جديد رغبتنا 

بالعي�ص.

»بّدي �صوف« يقول بنهاية عدم �كتر�ٍث، لكن �أي�صًا باأمل حياٍة موجودٍة د�ئمًا، عود عن بدء 

يردد �صدى دورة �إن�صانية جدً� هي دورة �لهدم / �إعادة �لإعمار، ونريد �أن يحمل �لفيلم هذه 

�لحركة. نحتاج �إلى �لخيال / fiction، �إلى �لحلم، و�إلى �لجمال.

اأجرت الحوار: كلير فا�ّسيه



فريق العمل التقني

تمثيل: كاترين دونوف، ربيع مروة.

اإخراج: جو�نا حاجي توما وخليل جريج.

ال�سورة ال�سينمائية: جوليان هير�ص.

ال�سوت: غّيوم لو بر�ز - �صيلفان مالبر�ن - �إيمانويل كور�صيه.

توليف: �إنريكا غاتوليني، �إ�صت�صارة توليف: تينا باز ليغال.

تن�سيق الإنتاج: ماريان كتر�.

م�ساعد مخرج: و�ئل ديب )�أول(، �إميل �صليالتي )ثاني(.

�سكريبت: زينة �صعب ديميليرو.

ماكياج: مينا مات�صومور�.

ت�سفيف �سعر: جان-جاك بو�صو-لبّير�د.

مالب�س: نادين فنيانو�ص.

ت�سوير فوتوغرافي: نديم �أ�صفر، باتريك �صفيرك.

.”Discipline“ / جوزيف غ�صن - ”Scrambled Eggs“ :مو�سيقى

اإنتاج: �إدو�ر موريا، �آن - �صي�صيل بيرتومو، فار�ص لدجيمي

)“Mille et une productions” – فرن�صا(

جورج �صقير

)“Abbout productions” – لبنان(

طوني �أرنو

 

BACKUP FILMS صندوق� – COFICUP 2 بالتعاون مع

)CNC( »بدعم »�لمركز �لوطني لل�صينما

و�صندوق هوبير بال�ص - مهرجان �ل�صينما �لدولي في روترد�م

و�لبنك �للبناني �لفرن�صي

CMA-CGMو

ووز�رة �لثقافة �للبنانية

ومكتب �ل�صياحة �للبناني في باري�ص

بم�صاركة:

عبا�ص جابر

�إدمون ع�صيلي

زياد عبد �لنور

موؤ�ص�صة Groupama Gan لل�صينما

املخرجان

ولد� في بيروت ويعمالن �صر�كًة كت�صكيليين و�صينمائيين.

�أخرجا �أفالمًا ق�صيرة: »رماد« في �لعام 2003، و«�إفتح �لباب، من ف�صلك« في �لعام 2007 

)�صمن �لفيلم �لجماعي »Enfances«(، و�أفالمًا رو�ئية طويلة: »�لبيت �لزهر« في �لعام 

1999 و«يوم �آخر« في �لعام 2006.

كما �أخرجا �أفالمًا وثائقية، منها: »خيام« في �لعام 2000، و«�لفيلم �لمفقود« في �لعام 2003، 

و«خيام 2000-2007« في �لعام 2008.

ُعر�صت �أفالمهما في عدد كبير من �لمهرجانات وحازت على جو�ئز عّدة ورّحب بها �لجمهور 

و�لنّقاد، على حّد �صو�ء.

يتر�فق عملهما �ل�صينمائي مع بحث في �لفنون �لت�صكيلية. فنّفذ� عددً� من تجهيز�ت �ل�صورة 

�أو �لفيديو، ويعر�صان باإنتظام في �لمر�كز �لفنية و�لمتاحف و�لغاليريهات. عر�صهما �لخا�ص 

�لمقبل مقرر في 11 كانون �لأول 2008 في »متحف �لفن �لحديث لمدينة باري�ص«.

يدّر�صان في �لجامعة في لبنان، وي�صاركان في من�صور�ت عديدة.

www.hadjithomasjoreige.com :لمزيد من �لمعلومات


