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ّ
ملخ�ص الفيلم
بعد حرب تموز  ،2006وجدنا �أنف�سنا في حالة ا�ضطراب.
لم نعد نعرف ما الذي علينا كتابته� ،أي ق�ص�ص نروي� ،أي
�صور نعر�ض .ن�س�أل �أنف�سنا« :ما الذي يمكن لل�سينما �أن
تفعله؟».
هذا ال�س�ؤال قررنا طرحه واقعي ًا بم�ساعدة «�أيقونة» ،ممثلة
تج�سد ال�سينما بالن�سبة �إلينا ،كاترين دونوف� .سوف تلتقي
ّ
ّ
المف�ضل ربيع مروة.
بممثلنا
�سو ّي ًا� ،سيعبران المناطق التي �أ�صابها ال�صراع.
من خالل ح�ضورهم ،ولقاءاتهم ،ن�أمل في ا�ستعادة الجمال
الذي لم تعد �أعيننا تراه .مغامرة غير متوقعة ،طارئة ،تبد�أ
�إذ ًا...

حوار مع
جوانا حاجي توما
وخليل جريج
في البدء
في  12تموز  ،2006وجدنا نف�سينا محتجزَ ين في باري�س ،وكنا هناك في زيارة �سريعة .للمرة
الأولى ،نعي�ش الحرب عن بعد ،كمتفرجين .بالن�سبة �إلينا� ،ش ّكلت هذه الحرب ا�ضطراب ًا
عميق ًا ،قطيع ًة.
�أ ّدى بنا ذلك �إلى �إعادة النظر بال�سيناريو الذي كنا نكتبه �آنذاك .وكنا في حالة ال�شك هذه
عندما التقينا بطوني �أرنو الذي ،بدوره ،عا�ش ق�صتنا معكو�سة� ،إذ احتجز في لبنان خالل
الحرب ،وعاد برغبة في فعل �شيء ما لأجل لبنان .اقترح جمعنا بممثلة كبيرة ،لو �شئنا.
ف ّكرنا مبا�شرة بكاترين دونوف .بد�أنا نكتب .تابع منتجونا� ،شركتا «ميل �إيه �أون برودوك�سيون»
و»�أ ّبوت بروداك�شنز» ،عملنا .وافقت كاترين على الم�شروع ،بكرم كبير منها ،ومنحتنا
ح�ضورها في الفيلم ،تط ّوعت ،لأجلنا ،لكن بالأخ�ص لأجل لبنان .فح�ضرت �إلى هنا لت�ص ّور
الفيلم ،من دون �أن تتقا�ضى �أي مقابل ما ّدي ،ومن دون �أي �ضمان .ولد هذا الفيلم من هذا
الملحة ،من فكرة ال�سينما هذه ،تحديد ًا.
اللقاء ،من تلك الحاجة ّ

في مواجهة �صور الحرب
�أمام هذه الحرب وعنفها الإ�ستثنائي ،وفي مواجهة ال�صور الم�شهدية التي عر�ضتها ال�شا�شات
التلفزيونية� ،أي نوع من ال�صور يمكننا �أن ننتج بعد؟
ماذا يمكن لل�سينما �أن تفعل في مواقف على هذا القدر من العنف؟
علينا مواجهة حجم الحزن والألم الذي �شعرنا به ،ب�أي �شكل من �أ�شكال المغامرة.
ب�سرعة ،جهزت معنا مك ّونات الفيلم :تقديم الخيال  ،fiction /الحلم ،بوا�سطة «�أيقونة»
�سينمائية ،في موقف يبدو وك�أنه بات عاجز ًا عن الظهور �إال في �سياق �صور ُتطلق عليها ،على
عجل ،ت�سمية «الواقع» �أو «الوثائقي» .عبر ح�ضورها� ،ستُطرح الأ�سئلة :ماذا يمكن للخيال /
 fictionفعله ،ماذا يمكن لل�سينما فعله؟ وتكون محاولة الإجابة على الأ�سئلة ب�أن نقترح على
كاترين دونوف ،ممثلة تح�صد عميق �إعجابنا وتم ّثل ،نتيجة خياراتها ،ال�سينما ،الذهاب حتى
بتما�س �شديد� .إن
حدود لبنان الجنوبية برفقة ربيع مروة ،الفنان والممثل الذي نتعاون معه ٍ
في ذلك �شيء من الخيمياء.
في هذا ال�سياق ،ماذا �سيثير اللقاء؟ ماذا �سيجري؟

فيلم كالمغامرة
مرحلة التح�ضير للفيلم كانت مع ّقدة ،غام�ضة .تيقنا �سريع ًا �أن الت�صوير �سيكون �شديد
التعقيد .توجب علينا طلب ت�صريحات ت�صوير من مجمل الأطراف المتواجدة على الأر�ض،
تقريب ًا :الجي�ش اللبناني« ،اليونيفيل»« ،حزب اهلل»� ،إ�سرائيل (عبر «اليونيفيل») ،ال�سفارة
الفرن�سية� ... ،صناعة الفيلم �أ�صبحت ب�سرعة رهان ًا من رهانات ال�سرد� .أ�ضحت مغامرة
يجب التقاط �صورتها ،مغامرة تغ ّير وجهة الت�صوير :فاخترنا العمل بكاميرا رقمية،
والت�صوير طوال الوقت تقريب ًا .و�إن وقع ما هو غير متو ّقع� ،سنكون جاهزين ال�ستقباله،
وجاهزين حتى لإ�ستفزاز وقوعه .يح�ضر كاترين وربيع في الفيلم ب�صفتيهما ال�شخ�صيتين،
مثلنا نحن المخرجين ،وفريق العمل ،والح ّرا�س ،ومثل الجنود الذين التقينا بهم ،وقائد قوات
«اليونيفيل»� ،أو �سفير فرن�سا...
في البدء ،ظننا �أن الفيلم �سيكون ق�صير ًا ،على اعتبار �أن وقت الت�صوير محدود ب�ستة �أيام
مع كاترين ،ويوم وحدنا .لكن� ،سريع ًا جد ًا ،في �أثناء الت�صوير ،توقفنا عن التفكير �ضمن
قيود الوقت� .شعرنا بحر ّية مطلقة على الم�ستوى الزمني والإيقاعي ،خا�صة في ظل غياب
الرهانات التجارية� .ص ّورنا كثير ًا وب�سرعة .مدة هذا الفيلم لم ُتحدد �أ�سا�س ًا و�إنما تم تل ّم�سها
خالل التوليف.

كاترين دونوف
كانت الو�ضوح .رغبنا جد ًا ت�صويرها .في كتابه عن كاترين دونوف ،كتب لوي غي�شار عنها
قائ ًال« :ال يمكن لإمر�أة �سواها في العالم �أن تع ّبر عن هذا القدر الهائل من الم�شاعر من
خالل قناع الجمود ( )...ممثلة تتقم�ص من ال�صفر في كل مرة� ،إمر�أة – �سينما ،ت�أتي
دونوف ال�شا�شة بكل ما كانت عليه ،من دون �إحداث زحمة ،هنا يكمن ال�س ّر الحقيقي».
كاترين دونوف هي ال�شا�شة التي ُي�سقط عليها ك ٌّل منا عاطفته .هي تج�سيد فكرة مع ّينة
عن ال�سينما� ،سينما تمتلك تاريخ ًا .وذكاء .في�شعر المرء ب�أنها تقف دائم ًا عند الم�سافة
المنا�سبة .خياراتها ال�سينمائية تر�سم روح ًا ،و�أ�سلوب تفكير .هي �أكثر بكثير من «�أيقونة» :هي
ح ّرة .هذه الحرية ،هذا الإنفتاح ،ات�ضحت لنا �أكثر ف�أكثر خالل العمل معها .كان يمكنها �أن
تخاف على �صورتها ،ناهيك عن الخطر الج�سدي .لكنها وافقت على الفور .لماذا قبلت بهذه
المغامرة؟ بالت�أكيد لأن المغامرة تثير اهتمامها ،وهي تق ّدر عملنا ،لكن �أي�ض ًا ،مثلما قالت في
ع ّدة حوارات �صحافية ،لأنها �أرادت �أن تفعل �شيئ ًا لأجل لبنان�« ،أنا مت�أثرة بهذا البلد الذي
يبحث عن �إمكانيات النهو�ض وال يتوقف عن الوقوع».

ربيع مروة
بطريقة من الطرق ،ربيع مروة يم ّثلنا نحن ال�سينمائيين في الفيلم .هو الممثل الذي نتعاون
معه كثير ًا .هذا الممثل والم�ؤ ّدي ي�ش ّكل �أهمية كبيرة بالن�سبة �إلينا ،لأنه يخلق �صلة جديدة
بالم�سرح وبالعر�ض .هذا التعاون الم�ستمر بيننا �أ ّدى �إلى ت�شاركنا الإهتمامات الجمالية
وال�سيا�سية ذاتها� .أ�ضف �إلى ذلك �أن ربيع من الجنوب ،من مدينة بنت جبيل .لكنه لم يزرها
يتوج�س من العودة �إليها .فهذا المكان تع ّر�ض للتداول
منذ حرب تموز  .2006يقول �أنه ّ
الإعالمي ال�شديد والزيارات الكثيفة .ي�شعر ب�أنه �أُخذ منه ،كما لو �أنه «�سائح في �أر�ضه».
�أي�ض ًا ،هذا الموقف لفتنا .فاقترحنا على ربيع �أن يجول مع كاترين في الجنوب والذهاب �إلى
قريته .يقول« :معها� ،سيكون الأمر مختلف ًا» ،حتى ولو وجد نف�سه تالي ًا في ال�صور �إلى جانبها،
رغم التح ّدي الذي يخو�ضه مع ال�صور.

اللقاء
واحد من رهانات الفيلم كان في الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كان اللقاء بين كاترين وربيع �سيتم .هذا
�سجلنا هذه اللحظة ،حرجهما ،والطريق التي �سلكتها العالقة
اللقاء تم فعلي ًا �أمام كاميرتناّ .
كي ُتبنى �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
كما هي الحال في �أ�سلوب عملنا المعتاد ،الممثلون ال يح�صلون على ال�سيناريو .تت�شارك
كاترين مع ربيع تلك اللحظة من دون �أن يعرفا تمام ًا �إلى �أين �سيقودهما هذا اللقاء.
ن�ص ّورهما بتجهيزات قادرة على التعامل مع عن�صر المفاج�أة ،وت�سمح لهما بالإرتجال �أمام
الأمكنة ،و�أمام النا�س .ن�ص ّور تبع ًا لت�سل�سل الأحداث الزمني ،ونحن �شهود على ما ي�ستجد
�أمامنا.
كاترين وربيع يت�شاركان تجربة واحدة ،هي اكت�شاف الأطالل ،والذاكرة ،وجنوب لبنان،
وجمال الطبيعة ،والآخر ،لكن �أي�ض ًا الخوف.
كان من الهام بالن�سبة �إلينا �أال يكون ربيع متمكن ًا من اللغة الفرن�سية ،وهي لي�ست لغته
الأم ،و�أال تكون الإ�ستعانة بالإنكليزية متاحة �أي�ض ًا بالن�سبة �إليه (وقد طلبنا ذلك منه) .تم
اللقاء ب�أ�سلوب يجنح �إلى الح�س ّية ،مع كل ما هو غير منطوق ،مع لحظات ال�صمت ،ونوع من
الت�شارك الخفي والم�ستحيل في بع�ض التجارب .ورغم �أن و ّد ًا كبير ًا ن�ش�أ بينهما ،بقي كل
منهما يعي�ش انفعاالته ،على حدة.
بين كاترين ولبنان ،تم لقاء حقيقي .لم ت� ِأت هي �ضمن بعث ٍة �إن�سانية �أو تحت �شعارات كبيرة،
تلتق باللبنانيين ب�شكل
لم تم ّثل هنا �إال نف�سها ،لم تم ّثل الغرب .تفاعلت ب�صفتها فرد ًا ،ولم ِ
عام ،و�إنما التقت ب�شخ�صيات محددة ،ب�أفراد.

بدي �شوف
ّ
هناك �أ�شياء كثيرة يمكن �أن نراها ،لكن ماذا نرى؟ لي�س بال�ضرورة ما تو ّقعنا ر�ؤيته .لم
نرد �أن نعطي نظرتنا الخا�صة �إلى بيروت و�إلى الجنوب ،ونقول« :هذه هي بيروت ،وهذا هو
الجنوب» ،و�إنما �أردنا تعقيد النظرة ،من دون �أفكار م�سبقة .كاترين ال ت ّدعي �أبد ًا المعرفة،
وال يغريها التوكيد .تطرح الأ�سئلة ويبحث ربيع معها عن الأجوبة .هما في حالة ا�ستح�ضار.
تقول كاترين �صراح ًة« :ال �أعرف ما �إذا كنت �س�أفهم �شيئ ًا ،لكني �أريد �أن �أرى» .في العالم
الراهن ،من الهام التر ّيث في طرح الأ�سئلة .لن ينفد �أبد ًا ما ُتمكن ر�ؤيته ،فالم�س�ألة هي �أن
تختبر.
«ب ّدي �شوف» ت�ستدعي «لم ت َر �شيئ ًا من هيرو�شيما» ،من فيلم �آالن رينيه «هيرو�شيما حبي»،
كتحية تقدير ،وتردد �صدى من زمن �إلى �آخر ،وت�سا�ؤل واحد على م�ستوى العر�ض...
في الفيلم ،ال يمتلك كاترين وربيع �إجابات .يعي�شان ويت�شاركان تجربة واحدة ،يت�شاركان
النظرة :ك�سينمائيين ،نطلب من كاترين وربيع م�ساعدتنا على الر�ؤية من جديد .ربيع يحتاج
�إلى نظرة كاترين .وهي بحاجة �إلى نظرته� .إنها �إنابة النظرات ،نقالت ت�سمح بالإبتعاد عن
العاطفة الم�ستثارة و�إعطاء الوقت الالزم لظهورها ،وتو�ضيح درجة تع ّقد المواقف ،والتوجه
�إلى الآخر .في ال�سينما التي ن�صنعها ،لطالما كان الآخر ،المتف ّرج ،موجود ًا في العمل معنا،
الح�س.
لكي نتمكن من ت�شارك ّ

الأطالل
منذ الت�سعينيات� ،ش ّكلت الأطالل �إحدى نقاط �إنطالق عملنا :ماذا نفعل بالأطالل ،كيف
نعي�ش مع �أ�شباحنا؟ ق�ضينا �أعوام ًا في ت�صوير �أطالل الحرب الأهلية ،وفي الت�سا�ؤل حول
�إمكانيات جعلها مادة �إ�شكالية ،و�ضعها في ال�صورة من دون �إ�ضافة الجماليات �إليها ،ومن
دون الإنبهار بها .ومن جديد ،في العام  ،2006وجدنا �أنف�سنا في مواجهة �أطالل جديدة،
�أماكن جديدة مد ّمرة ،وتوتّرات م�ستمرة وكامنة تثيرها مث ًال ع�شرات �آالف القنابل العنقودية
المنثورة في �أرجاء الطبيعة الجنوبية .ت�صوير كاترين دونوف في قلب �أطالل الجنوب يمكن
�أن يظهر كمجازفة متطرفة ،ولو قلي ًال .لكن هذا النوع من المخاطر ،ومن التجارب ،يعنينا.
توجب عدم ا�ستخدام ال هذا وال ذاك كو�سيلة ،والتم ّكن من تحديد الم�سافة المنا�سبة للوقوف
ّ
عندها ،والبحث عن ن�سق جديد للر�ؤية ،للإخراج.

احلدود
عند الحدود بين لبنان و�إ�سرائيل ،من الجهة اللبنانية ،توجد طريق �صغيرة خا�ضعة لمراقبة
«اليونيفيل»ُ ،يمنع ا�ستخدامها لأ�سباب �أمنية .قبل البدء بمرحلة الت�صوير ،واجهنا الرف�ض
وا�ستحالة �سلوكها �أو حتى ت�صويرها بكاميرا مرتكزة عن بعد .تدريجي ًا ،بد�أت فكرة فتحها
للفيلم ت�صبح هامة جد ًا بالن�سبة �إلينا .وجود كاترين دونوف ،هل �سي�ساعدنا على فتح هذه
الطريق ال�صغيرة� ،إ�ستثنائي ًا ،لمدة الت�صوير ،ل�صورة واحدة ب�سيطة؟ هل يمكن لل�سينما �أن
تفتح طريق ًا؟
التواجد على هذه الطريق قد يكون رمزي ًا .لكننا بحاجة �إلى الرموز ،وب�شكل خا�ص �إلى
الع�سكري ،باتت هذه
الإنت�صارات الممكنة ،ال�صغيرة .فج�أة ،في موقع �شديد التجهيز
ّ
الإنت�صارات ممكنة� .أ�صبحت هذه الطريق �أر�ض ًا موازية �أخرى خارج �سلطة الجن�سيات« ،بلد،
قارة �إ�ضافية» كما يقول غودار :عن �أر�ض الفن وال�سينما.

وثائقي �أو روائي؟
من ال�صعب جد ًا تحديد الأمور في هذا الفيلم .نقول �أنه فيلم يقع ما بين الوثائقي والروائي.
نعرف تمام ًا الأمكنة ،المغامرات التي عا�شها كاترين وربيع في الفيلم ،ع�شنا معظمها ،و ُكتبت
في ال�سيناريو.
ال�سيناريو ي�شبه كثير ًا الفيلم الكامل .رغم ذلك ،كل ما يقع فيه ي�صب في خانة المغامرة
الوثائقية .الممثالن ال يعرفان تمام ًا ما يتعر�ضان له ،وال �أين يذهبان .و�ضعناهما في مواقف
�سبق لنا �أن ع�شناها ،لكن وقعت هذه المرة حوادث� ،أ�شياء لم نتوقع وقوعها ،فت�ضمنها
الفيلم .في عملنا كت�شكيليين و�سينمائيين ،نختبر كثير ًا هذا النوع من التركيبات .انتظار
وقوع �شيء ما ،ظهور الواقع في �إطار ال�صورة ،القبول ب�أن تتخطى الواحد منا ...كنا كذلك،
وبنوع خا�ص ،في هذا الفيلم! ع�شنا مغامرة �سينمائية حقيقية.

ابت�سامة كاترين دونوف
في نهاية الفيلم� ،أردنا �أن تعود كاترين دونوف �إلى واقع ما� :إحتفال ،محيط دنيوي هي محط
�أنظاره .فقررنا ت�صوير ح�ضورها في احتفال مقرر م�سبق ًا ،وا ّدعينا �أنها �أتت لت�شارك فيه.
بالطبع ،هذه ذريعة ،لكن بدا لنا �أنه من المثير للإهتمام ت�صوير حقيقتين مت�صادمتين ،تلك
الخا�صة بمغامرة الجنوب ،وتلك المتع ّلقة بالإحتفال حيث ن�شعر تمام ًا ب�أن كاترين لي�ست
هنا ،تبحث عن �شخ�ص ما ،نظرتها تهيم .عندما تبت�سم لأنها التقت �أخير ًا بنظرة ربيع ،هل
يكون ذلك لأنها تدعوه �إلى الإن�ضمام �إليها ،لأنها �ستن�ضم هي �إليه؟ هل رحلت مجدد ًا �إلى
عالمها ،هل كان الفيلم مجرد فا�صل مقتطع� ،أم ال؟ تحمل ابت�سامتها المعاني الكثيرة .في
هذه الإبت�سامة ،ن�شعر ب�إمر�أة تتمتع بالحرية والتعقيد.
وربيع ،عندما يم�ضي لي ًال في ختام الفيلم ،هل يكون وحده في ال�سيارة؟ هل تجل�س كاترين
�إلى جانبه؟ يبقى ذلك مفتوح ًا على التحليل.
كان من الهام �أن ينتهي الفيلم عند هذه ال�صورة .في بيروت ،نحب �أن نقود ال�سيارة لي ًال،
نفتح النافذة ،ن�ستمع �إلى المو�سيقى ،ن�ستعيد نوع ًا من الحرية ،ن�ؤكد من جديد رغبتنا
بالعي�ش.
اكتراث ،لكن �أي�ض ًا ب�أمل حيا ٍة موجود ٍة دائم ًا ،عود عن بدء
«ب ّدي �شوف» يقول بنهاية عدم
ٍ
يردد �صدى دورة �إن�سانية جد ًا هي دورة الهدم � /إعادة الإعمار ،ونريد �أن يحمل الفيلم هذه
الحركة .نحتاج �إلى الخيال � ،fiction /إلى الحلم ،و�إلى الجمال.

فا�سيه
�أجرت الحوار :كلير ّ

لمزيد من المعلوماتwww.hadjithomasjoreige.com :

فريق العمل التقني
تمثيل :كاترين دونوف ،ربيع مروة.
�إخراج :جوانا حاجي توما وخليل جريج.
ال�صورة ال�سينمائية :جوليان هير�ش.
ال�صوت :غ ّيوم لو براز � -سيلفان مالبران � -إيمانويل كور�سيه.
توليف� :إنريكا غاتوليني� ،إ�ست�شارة توليف :تينا باز ليغال.
تن�سيق الإنتاج :ماريان كترا.
م�ساعد مخرج :وائل ديب (�أول)� ،إميل �سليالتي (ثاني).
�سكريبت :زينة �صعب ديميليرو.
ماكياج :مينا مات�سومورا.
ت�صفيف �شعر :جان-جاك بو�شو-الب ّيراد.
مالب�س :نادين فنيانو�س.
ت�صوير فوتوغرافي :نديم �أ�صفر ،باتريك �سفيرك.
مو�سيقى - ”Scrambled Eggs“ :جوزيف غ�صن .”Discipline“ /
�إنتاج� :إدوار موريا� ،آن � -سي�سيل بيرتومو ،فار�س الدجيمي
(“ – ”Mille et une productionsفرن�سا)
جورج �شقير
(“ – ”Abbout productionsلبنان)
طوني �أرنو
بالتعاون مع – COFICUP 2

�صندوق BACKUP FILMS

بدعم «المركز الوطني لل�سينما» ()CNC

و�صندوق هوبير بال�س  -مهرجان ال�سينما الدولي في روتردام
والبنك اللبناني الفرن�سي
وCMA-CGM
ووزارة الثقافة اللبنانية
ومكتب ال�سياحة اللبناني في باري�س
بم�شاركة:
عبا�س جابر
�إدمون ع�سيلي
زياد عبد النور
م�ؤ�س�سة  Groupama Ganلل�سينما

املخرجان
ولدا في بيروت ويعمالن �شراك ًة كت�شكيليين و�سينمائيين.
�أخرجا �أفالم ًا ق�صيرة« :رماد» في العام  ،2003و»�إفتح الباب ،من ف�ضلك» في العام 2007
(�ضمن الفيلم الجماعي « ،)»Enfancesو�أفالم ًا روائية طويلة« :البيت الزهر» في العام
 1999و»يوم �آخر» في العام .2006
كما �أخرجا �أفالم ًا وثائقية ،منها« :خيام» في العام  ،2000و»الفيلم المفقود» في العام ،2003
و»خيام  »2007-2000في العام .2008
ورحب بها الجمهور
ُعر�ضت �أفالمهما في عدد كبير من المهرجانات وحازت على جوائز ع ّدة ّ
والن ّقاد ،على ح ّد �سواء.
يترافق عملهما ال�سينمائي مع بحث في الفنون الت�شكيلية .فن ّفذا عدد ًا من تجهيزات ال�صورة
�أو الفيديو ،ويعر�ضان ب�إنتظام في المراكز الفنية والمتاحف والغاليريهات .عر�ضهما الخا�ص
المقبل مقرر في  11كانون الأول  2008في «متحف الفن الحديث لمدينة باري�س».
يد ّر�سان في الجامعة في لبنان ،وي�شاركان في من�شورات عديدة.

