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YA OMRI 
(104 Wrinkles) 
a Hady Zaccak film 
  
Original title: یا عمري 
English title: 104 wrinkles 
French title: 104 rides 
Year of production: 2017 
Original language: Arabic (with English and French subtitles) 
Cinematographer: Muriel Aboulrouss 
Sound: Mouhab Shanesaz 
Editing: Hady Zaccak-Elias Shaheen 
Sound design: Emile Aouad 
Research: Hady Zaccak 
E-Loading: Farah Alameh 
Translation: Malek Abi Nader 
Production: ZAC Films, Lebanon 
4543 Achrafieh, 1st floor, Gergy Baz street, secteur 68, Achrafieh, Beirut. 
Tel: 00961-3-674166 e-mail: info@hadyzaccak.com 
In association with Aura and Home of cinejam 
Written, Directed and Produced by: Hady Zaccak  
Format and Running time: HD/ 16:9/ Stereo/ 83 minutes  
 
Synopsis 
 
In Arabic 
 

من لبنان إلى الھجرة و ویرصد تحّول الذاكرة  التي تخّطت مئة سنة من الحیاةھنریات یتابع ھادي عبر السنین شیخوخة جدّتھ 
 الحب واألوالد والوقت المعلّق.قصص والبرازیل 

 وحیاة.ذاكرة وسیرة شیخوخة : "یا عمري"
In English 
 
Hady follows his grandmother Henriette as she ages and crosses the centenarian milestone to 
reach 104 years. He witnesses the transformation of her memory, her emigration from Lebanon 
to Brazil and the stories of love, children and suspended time.  
104 WRINKLES is a journey about aging, memory and life. 
 
In French 
 
Hady suit à travers les années sa grand-mère Henriette qui a atteint les 104 ans. Il assiste à la 
transformation de sa mémoire, l’émigration du Liban au Brésil et les histoires d’amour, 
d’enfants et de temps suspendu.  
104 rides: le parcours d’une vieillesse, d’une mémoire et d’une vie. 
 

mailto:info@hadyzaccak.com
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Screenings 
 

Date 
Location Event 

8&12/12/2016 Vox cinema, Mall of the 
Emirates, Dubai 
 

World Premiere 
Dubai International Film 
Festival 2016 
(Official Selection- Muhr 
Awards) 
 

9/3/2017  Sharm el-Sheikh Arab and 
European Film Festival 
(Official Selection) 

22/3/2017 Cinema Metropolis Empire 
Sofil, Beirut 

Lebanese Avant-Premiere 
Beirut Cinema Days 

From 30/3/2017 till 
3/5/2017 

Cinema Metropolis Empire 
Sofil, Beirut 

Theatrical release 

8/5/2017 Nassau, USA Award of Merit at Docs 
Without Borders Film 
Festival, USA 

13/5/2017 Cinema Zawya, Cairo Cairo Cinema Days 
26/8/2017 Hoyts Bankstown, Sydney, 

Australia 
Lebanese Film Festival, 
Sydney, Australia 

8/10/2017 Cinema Panora, Malmo, 
Sweden 

Malmo Arab Film Festival, 
Sweden 
(Official Selection) 

22/10/2017 Cinema Rainbow, Amman, 
Jordan 

Special screening 
organized by the Royal 
Film Commission 

3/11/2017 Rabita Thakafia, Tripoli, 
Lebanon 

Special screening 
organized by the cultural 
council of North Lebanon 

27/11/2017 Cinema Botafogo, Rio de 
Janeiro, Brazil 

Panorama of Lebanese 
Cinema- Brazil 

28/11/2017 Cinema Augusta, Sao 
Paolo, Brazil 

Panorama of Lebanese 
Cinema- Brazil 

10/12/2017 Cinema Guzzo, Montreal, 
Canada 

Rendez-vous du Cinéma 
Libanais, Canada 

19/12/2017 Cinema Quattro Fontane, 
Rome, Italy 

Asiatica Film Festival, 
Rome, Italy (Official 
Selection) 

7/1/2018 Cinema Zawya, Cairo Mad Solutions distribution 
15/3/2018 Grand Cinemas, ABC, Beirut International 



4 
 

Achrafieh, Lebanon Women Film Festival 
18/4/2018 Casino du Liban Lebanese Movie Awards 
22/4/2018 Geneva, Switzerland Festival International du 

Film Oriental de Genève. 
 

31/5/2018 Theatre Gemmayzeh, 
Beirut 

DVD launch of « Ya Omri” 

29/6/2018 Rabat, Morocco Mediterranean Meetings for 
Cinema and Human Rights in 
Rabat, Morocco. 
 
 

2/9/2018 Darb 1718, Cairo, Egypt Special Screening. 
20/9/2018 Cinema Guzzo, Montreal, 

Canada 
Festival du Film Libanais au 
Canada. 

19/10/2018 Ishbilia Theatre and Art-
Hub, Saida, Lebanon 

Special Screening. 

 
Awards 
 
-Jury Award, Malmo Arab Film Festival, Sweden, 2017 
-Special Mention of the Jury, Asiatica Film Festival, Italy, 2017 
-Award of Merit, Docs without Borders Film Festival, USA, 2017 
-Award of Recognition, The Impact Docs Awards, USA, 2017 
-Best Cinematography, the Lebanese Movie Awards, 2018. 
-Silver Award, Festival International du Film Oriental de Geneve, Switzerland, 2018. 
 
 
Press Reviews 
Quotes 
 

سنوات. تستطیع أن تنطوي في سیرة حیاتھا على حكایة القرن العشرین بأكملھ  104" "یا عمري" سیرة باذخة للجدّة ھنریات التي عاشت 
 (بشار إبراھیم)وحكایة لبنان كلّھ" 

 
حكایة الجدّة التي شھدت اك من ربط الخاص بالعام، لتصیر فیلم یبدو من بعید شخصي للغایة لكن مشاھدتھ المتعمقة توضح كیف تمّكن زكّ " 

ن كل أحداث القرن الجسام ثم تحللت ذاكرتھا لتعید اكتشاف العالم في كل لحظة، تصیر بشكل ما معادالً للحیاة بأكملھا، الحیاة التي نظن أ
 بعض لحظاتھا تملك من القیمة ما یجعلھا خالدة رغم خطأ وعبثیة ھذا االفتراض." 

 FilFan.com)-(أحمد شوقي
 

"Beyond virtual realities, the audience, the director, the screens, the film star Henriette, her family, us, 
you and me are one. Simply humans. An ode for life... Ya Omri".  
(Marie-Christine Tayah- Life Style Magazine) 
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"There’s a universality here where the viewer senses the passage of time and the unassailable finality of 
life". 
(Fionnuala Halligan- M.Screendaily.com) 
 
"Zaccak continua nella scelta di metter a fuoco un personaggio della sua famiglia per poi fondere la loro 
vita privata e intima con quella pubblica e nazionale. Si tratta di una storia degli affetti che non cela 
l'affetto per la ricerca della Storia del Libano, una costante della sua opera". (Aldo Nicosia-
formacinema.it) 
 

 أن یثبت أن تقدیم فیلم عن حیاة شخص في شكل وثائقي ھو تحٍد للموت وللنسیان في آن معاً، » یا عمري«استطاع زكاك بفیلم "
واستطاع بكل سالسة أن یؤكد أیضاً أن الشخصیات التي تعیش بیننا تستحق االلتفات وتستحق أن تكون جزءاً من حكایات من الممكن أن 

أن یجعل غالبیة من شاھد الفیلم تحّس بھا حیة أنیقة طریفة، ما » ھنریات«ذا األھم بالنسبة إلى شخصیة مثل نرویھا الحقاً، واستطاع وھ
 الحیاة) -(ُعال الشیخ "».یاعمري«یجعلھ، بین كل مشھد ومشھد تظھر فیھ یتمتم بعبارة 

 
ال مناص من ربط الفیلم وشخصیتھ الرئیسیة بالبلد والقرن المضطرب الذي عاشتھ وشھدت علیھ، بحیث أنھ من الممكن قراءة حیاة الجدة "

 نتھى ھو أیضاً بالھزائم والفراغ." االطویلة وذبولھا وموتھا والتي نشاھدھا بالفیلم بأنھ كنایة عن عصر 
 الجزیرة الوثائقیّة) -(محّمد موسى

 
 الجمھوریة) -(راكیل عتیّقي زكاك یسّمرنا في ھذا الوثائقي أمام الشاشة، نبكي ونضحك في آن لثمانین دقیقة." "ھاد

 
ھ السردّي المتواضع، وبلقطاتھ المشغولة بھّمٍ ذاتّي للمخرج في قول بعض "یا عمري" ـ بتفاصیلھ البسیطة والھادئة والعادیة، وبأسلوب "

فعل عیش الحّب للجدّة والسینما والحیاة، رغم المرارة والخیبة واأللم الدفین ـ یھتّم بتوثیق األھّم: أن یجعل الصورة السینمائیة تعبیراً عن 
العالم بابتسامٍة تخبّئھا تجاعید، وتحمیھا نظرةٌ ملیئة بالتباسات التاریخ  (مھما تكن تفاصیل ھذا العیش)، وتحدّي قسوة، كما عن مواجھة

 )العربي الجدید -(ندیم جرجورةوالروح والحكایات." 
 
(محّمد  حالة خاصة جداً، إنسانیة نعم، تمس شغاف القلب والروح، تتماھى وتقطن الحنایا، وتُشعر المتابع بالكثیر من الراحة مع النفس." "

 المیادین) -حجازي
 
الزمن الھارب، وتأّكل اك األسلوب الحلزوني، في كتابة فیلمھ المتصاعد بشكل دائري، إلى الذروة. یتعّمد التكرار، اللتقاط یعتمد زكّ "  

العقل والجسد والحواس. یلعب بشكل متواصل على الذاكرة في مواجھة النسیان. الذاكرة ھي الوثیقة المحفوظة في النھایة، وھي السینما 
رض، بل اك الخاصة كما یفتالتي تخادع الوقت، وتقاوم النسیان. وكالعادة نكتشف من مشھد إلى آخر، أن ما نتفّرج علیھ لیس قّصة زكّ 

(بیار أبي " حكایة لبنان وناسھ وتاریخھ وتناقضاتھ وروافده الثقافیّة، من عصر إلى آخر، على امتداد قرن كامل.» یا عمري«قّصتنا. 
 األخبار) -صعب

 
 ".یالمس شغاف القلب. یسیل دمعاً. یرسم بسمةً حتى األذنین "یا عمري""
 )األخبار-علي وجیھ( 
 

القلیل من تنسى ھنریات، والنسیان ھنا كأنھ من النعم النادرة لشیخوخٍة تعّرینا شیئا فشیئا من تاریخنا وعالقاتنا وذكریاتنا، لتبقي لنا القلیل " 
 نكھة حیاةٍ عشناھا، وبقي طعُمھا تحت اللسان یشبھ مذاَق شيٍء نعرفھ، وال نقدر على تحدیده." 

 العربي الجدید)-(نجوى بركات
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 2016 -12- 9 -نشرة مھرجان دبي السینمائي
 بقلم بشار ابراھیم

 2016 -12- 9-في الفن
 

 بقلم أحمد شوقي
 

مسابقة المھر الطویل افتتحت عروضھا بأربعة أفالم كان أبرزھم "یا عمري" للبناني ھادي زكاك، رحلة عمرھا عشرین عاماً 
أعوام. فیلم یبدو من بعید شخصي للغایة لكن  104وفاتھا وقد بلغت عاماً حتى  84من تصویر جدتھ من وقت كان عمرھا 

مشاھدتھ المتعمقة توضح كیف تمكن زكاك من ربط الخاص بالعام، لتصیر حكایة الجدة التي شھدت كل أحداث القرن الجسام 
حیاة التي نظن أن بعض لحظاتھا ثم تحللت ذاكرتھا لتعید اتكشاف العالم في كل لحظة، تصیر بشكل ما معادالً للحیاة بأكملھا، ال

 .تملك من القیمة ما یجعلھا خالدة رغم خطأ وعبثیة ھذا االفتراض
 

http://www.filfan.com/news/details/60507 

http://www.filfan.com/news/details/60507
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Screen Daily 9-12-2016 
 
'104 Wrinkles': Dubai Review 
9 DECEMBER, 2016 | BY FIONNUALA HALLIGAN, CHIEF FILM CRITIC 
Dir/scr/prod. Hady Zaccak. Lebanon, 2016, 83 mins. 

 
104 Wrinkles is a very personal story by Lebanese documentarian Hady Zaccak, 
who appears throughout the film as his centenarian grandmother endlessly 
enquires, “is that you, Hady?”. Henriette Massaud Awaiss is losing her sight and 
her hearing and she’s often sad and emotional. “I’m dying, you understand?” she 
says to the “apple of her eye” Hady. As she nears the age of 104, Henriette 
doesn’t recognise her family and can’t remember her past, although she says she 
lives in it. 104 Wrinkles starts with a quote from Gabriel Garcia Marquez: “Life is 
not about what we have lived, but what we recall and how we recall it.” 
There’s a universality here where the viewer senses the passage of time and the 
unassailable finality of life. 
Hady Zaccak’s low-key, small-crew documentary is a close-up look at the ageing 
process. Often the film-maker will blur the edges of his frame, mimicking how Henrietta 
may see her reduced world, focusing in on her aged features. Her skin is paper-thin, 
she has no mobility and needs to be spoon-fed, but it’s still easy to see in this woman 
the spirited, tango-loving matriarch who grew up in Rio De Janeiro before moving to her 
father’s birthplace of Beirut. 
What’s fascinating about 104 Wrinkles, which is comprised of photographic and audio 
recordings taken between 1992 and 2013, is how suddenly Henrietta becomes 
diminished. At the age of 84, 92, 97, she is still a mobile, spirited, lipstick-wearing 
granny. Now, she’s surprised to hear how old she is. “I’m 102 and still alive?!”. She 
doesn’t remember Zaccak’s tiny crew or why they might be in her small apartment at 
Jounieh Bay’s Green Beach, where she moved after a missile destroyed her house in 
1983. That was also the year she lost her husband Antoine. 
Slowly, Zaccak builds up to a picture of Henriette as a woman with a striking life story – 
she veers in and out of French, Portugese and Arabic – and a portrait of advanced old 
age. “I’ve become so senile,” she says, at one point. Yet in Zaccak’s hands, this doesn’t 
seem to be sad, just a fact of her very old life. Zaccak augments this slight but 
captivating piece with battered old postcards and photographs; although these are 
specifically of Rio and Beirut in long-ago days, there’s a universality here where the 
viewer senses the passage of time and the unassailable finality of life. 
http://m.screendaily.com/5112044.article 
 

http://m.screendaily.com/5112044.article
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Life Style 11-12-2016 
 
104 wrinkles, 'Ya Omri'... by Hady Zaccak 
The essence of being 
   
*article written by Marie-Christine Tayah 
  
Human and humane. 
She is. On screens, with striking fragility on the outside and strength on the inside. After 
the twirling tangos of the years gone by, Henriette, Hady Zaccak's grandmother 
outshines memory and suspended moments... She remains. 
  
Being. 
No masks, no skin. Transparency and vulnerability at its utmost... Yet, memory after 
memory, Henriette unveils the one and only superpower capable of healing all wounds, 
of clearing all judgments: love. 
  
Love. 
The one that embraces life and its ending, movement and stillness, the people who're 
permanently there and the other ones whose visits become rare as time goes by. 
Empathy. Love, unconditionally. Beyond names and faces, beyond what fades out with 
age, beyond the years that enlighten each dawn and the everlasting wishes blown away 
with every birthday candles. Erasing all daily question marks and the multitude of 
questionable facts and attitudes, only one question lingers: 'do you love me?' And 
suddenly, nothing else really matters anymore. 
  
Emotions. 
Moving. With the camera movements, between lights and shadows, see-through 
moments, eternalized emotions and transcendent feel. Musical rhymes and rhythms, 
souvenirs from out of space, different time, faded feelings. Throughout pain, sorrow, 
happy moments, family gatherings, tiny details, endless conversations repeated over 
and over again, until the very last words fall apart, as a living proof of existing, still... a 
shy smile. Henriette smiles to each person who comes in. A smile says it all. It is more 
powerful than the strongest scream, the saddest tears, the unbreakable silence, the 
betraying memory. Elders' brave smiles embrace all; everything and everyone. 104 
wrinkles are engraved with kindness... 
  
'A (new) lesson in history' 
This story artistically draws a light yet consistent thread between Lebanon's history, its 
leaders, the emigration issue, the inner turmoil of the travelers who decide to come back 
to their country after spending several years abroad. Still, the spotlight is obviously set 
on Henriette this time. Coming from Hady Zaccak, a maestro in historical 
documentaries, -having written and directed more than twenty to this date, this choice is 
definitely justified. For the first time, Hady's story lands with us on an unpredictable land, 
the one of a human being, in all its wholeness. A lesson on a different level, in the 
history of life field. No borderlines, no wars, no positions. Only one's existence kept alive 
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through shots, so that its 'voice, picture, and even smell' wouldn't fade away, says Hady. 
Having started filming his grandma when she was 83, he was preserving her from the 
last departure by keeping her memory alive. Instead of finding answers to his quest, he 
'found questions... about life, family, love...' Isn't this quest for the ultimate truth, -as well 
as for the essence and essential keys of being that keeps us alive? 
  
'We are all in this together.' 
Starting with director Hady Zaccak's dream team, the same names recurrently prevail 
through time. One family. Leaving the world of warcraft behind, Hady's film takes 
whoever watches it on an inner yet universal journey, puts us face to face with life, 
death, family, bonds, relationships, feelings, and delicately puts down all barriers and 
personal self-defense walls. We laugh and we cry, we freeze and we smile. Beyond 
virtual realities, the audience, the director, the screens, the film star Henriette, her 
family, us, you and me are one. Simply humans. 
  
An ode for life... Ya Omri. 
  
*Scriptwriter, director: Hady Zaccak 
DOP: Muriel Aboulrouss 
Sound Design: Emile Aouad 
Sound Engineer: Mouhab Shanesaz 
Editors: Hady Zaccak, Elias Chahine 
Produced by: Zac Films 
 
http://www.800lifestyle.com/articles/104-wrinkles-ya-omri-hady-zaccak-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.800lifestyle.com/articles/104-wrinkles-ya-omri-hady-zaccak-3


11 
 

 2016-12-13الخلیج 
 
 

 مشروع ينھض على الذاكرة الجمعیة» يا عمري«
 ھادي زكاك : أنقب في التاريخ للمحافظة على الذاكرة

 13/12/2016تاريخ النشر: 

 

 شريف مصعب دبي:

، الذي عرض، أمس، في مھرجان دبي السینمائي، يتتبع المخرج »ياعمري«في فیلمه الجديد 
المئة سنة من عمرھا، ويرصد عبر التي تخطت » ھنريات«اللبناني ھادي زكاك، شیخوخة جدته 

آلیة السرد العفوي المباشر، تحوالت الذاكرة والھجرة من لبنان للبرازيل، وعالقاتھا مع األوالد، 
ويفتح زكاك الباب عبر ذاكرة جدته على تاريخ المجتمع اللبناني، في محاولة لصون الذاكرة الجمعیة 

 .«الخلیج«ما يؤكد زكاك في لقائه مع للبنانیین عبر سیرة شیخوخة تحمل الكثیر، بحسب 
يحافظ زكاك في فیلمه الجديد، على الثیمة نفسھا التي ظل وفیاً لھا لتضفي على مشروعه 
السینمائي خصوصیة، لكونه مشروعاً ينھض على األرشفة والحفاظ على الذاكرة الجمعیة في 

، رسم زكاك »ھد والشھادةكمال جنبالط.. الشا«بعدھا السینمائي اإلنساني، ففي فیلمه األول 
، الحائز »مرسیدس«بورتريھاً إنسانیاً لشخصیة اللبناني الراحل، لیتبع اآللیة نفسھا في فیلمه 

، في مھرجان دبي 2011» الوثائقي«جائزة لجنة تحكیم االتحاد الدولي لنّقاد السینما (فیبريسكي) 
 .السینمائي

لنسیان والموت، مشیراً إلى ضرورة التوثیق في ويرى زكاك أنه بھذه التقنیة السینمائیة يحارب ا
ربما تشكلت دوافعي التباع ھذا النمط الوثائقي ألني نشأت «مجتمع أصبح فاقداً للذاكرة. يقول: 

بلبنان في فترة الحرب، وھي الفترة التي تفتّح خاللھا وعي للناس والحیاة، والسمة العامة فیھا 
 يزال مستمراً حتى اآلن، لذلك رأيت أنه يتعین علي صیانة ھذه أن ھنالك فقداناً للذاكرة، ونسیاناً ال

  .«الذاكرة من التجريف

ھنالك صفحات من تاريخنا تطوى برحیل شخوصھا من دون أن نفھمھا بشكل جید، لذلك «ويضیف: 
دائماً ما أقول إن السینما الوثائقیة وسیلة لمحاربة الموت والنسیان، والموت المعني ھنا ھو موت 
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 .«شخاص والتاريخ والذاكرة، لذلك أعمل على التنقیب في ھذه الذاكرة للمحافظة علیھااأل
، كذلك كانت قصة حیاة »مرسیدس«فقط، ففي » ياعمري«ويوضح أن األمر ال يقتصر على فیلم 

سیارة وعائلتھا منذ الخمسینات، ومن خالل ھذه القصة تم استعرض التاريخ االجتماعي اللبناني، 
لیقول من خالله إنھا محاولة ألنسنة الحديد، لكونه يجسد المواطن العادي الذي رأى من نظرتھا، 

كل شي وأحس بشیخوخته. ويؤكد زكاك كذلك أن رصد الفعل اإلنساني وخصوصیته عبر الحقب 
المختلفة، يعتبر من األساسیات التي تمنح الفیلم معناه بالنسبة إلیه، مشیراً إلى أن النجم 

ان، لذلك يعمل على رصد التفاصیل اإلنسانیة الصغیرة في أعماله، فنحن ال الفعلي ھو اإلنس
نخترع إنسان، إنما المعايیر اإلنسانیة السامیة، معايیر االنفتاح ولیس التعصب ورفض اآلخر 

  .والظالمیة التي تسیطر على عالم الیوم
لو وجدت معالجة روائیة،  موضوعات أفالم زكاك الوثائقیة، ربما تجد مساحة أكبر وانتشاراً أوسع،

تقارب شخوصھا بما يمكنھا من الوصول ألكبر عدد ممكن، كمثیالتھا من األفالم الروائیة الطويلة 
رأياً آخر، فمع موافقته على أن المعالجة الروائیة يمكن أن » يا عمري«والقصیرة، إال أن لصاحب 

الوثائقي األكبر، ومجال اختباره  تصل لعدد كبیر من الجمھور، إال أنه يراھن على حرية الفیلم
 .األوسع لكونه يجسد الواقع عبر أدواته نفسھا، دون أن يخترع شیئاً 

شغفه واھتمامه بالتاريخ اإلنساني في بلده دفعه منذ زمن باكر للتنقیب في تاريخ السینما 
ترجمته ونقله اللبنانیة، لیتخرج حصیلة بحثه في كتاب باللغة الفرنسیة، يقول إنه لم يجد من يمول 

عاماً على كتابته، معلناً اعتزامه إعداد كتاب آخر عن  20للعربیة، إال أن مادته أضحت قديمة لمرور 
الموضوع نفسه، ويبدو زكاك مديناً لكتابه بالكثیر، مشیراً إلى أنه مثل انطالقته الحقیقیة في مجال 

حديد موضع قدمه من األشكال السینما، لتعريفه بالمخرجین والوسط السینمائي، وتمكینه من ت
 .السینمائیة المختلفة

 
ffdc7ebb083a-96cf-4f17-d9ad-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/29810b98 
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 بقلم أحمد شوقي

 
 )یا عمري (لبنان"
ال مجال للشك في أن المخرج اللبناني ھادي زكاك عندما بدأ في تصویر أحادیثھ مع جدتھ ذات األربعة وثمانین عاماً لم یكن  

یتوقع ما الذي یمكن أن تصل إلیھ ھذه المواد المصورة، ربما ألنھ لیس من السھل توقع استمرار حیاة الجدة عشرین عاماً أخرى 
اك أرشیفاً المرأة تقضي عقدین ال یبلغھما أغلب البشر، أو ألننا نكتشف أن السیدة ذات المائة واألربعة ربیعاً تكاد كي یمتلك زك

تكون امرأة مختلفة عن تلك األخرى الثمانینیة. تحلل الذاكرة التي كانت حاذقة تعید الحكایات بحذافیرھا إلى عجز عن التعرف 
الھزلیة التي تمسك كامیرا زكاك بھا. ھي مأساة ألننا نشفق على الجدة ومن حولھا من ھذا  حتى على حفیدھا المقرب ھو المأساة

التداعي، وھي ھزلیة ألنھا تكشف عن ھشاشة فكرة اللحظة الراھنة، كل شيء اعتبره صاحبھ حیوي ومؤثر في حینھ مصیره 
 " .في النھایة الفناء حتى بالنسبة لصاحبھ
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 ئة وأكثرصورة جانبیة للجدة في سنواتھا الم

 
 م 03:46:28 12/01/2017ُعال الشیخ |  -دبّي 

 
  

جمیلة ھي تلك األفالم التي يصنعھا المخرج اللبناني ھادي زكاك بین الحین واآلخر. جمیلة 
بالمعنى الشامل لمن يريد أن يتذوق السینما الوثائقة في شكل مختلف. في أفالمه ال تشعر 

يكون ھنالك المزيد، فھو المتمرس بالتوثیق المتعلق باألرشفة، بالملل بل بأنك تتمنى للحظات أن 
تحس كما لو أنه يعیش في غرفة ملیئة باألوراق واألشرطة، والصحف واألسطوانات العتیقة، وتشعر 

بتلك الغرفة المفترضة أكثر من خالل لون غالبیة أشرطته السینمائیة التي قدمھا. وھو الذي صنع 
) و 2011» (مارسیدس«)، و 2009» (درس في التاريخ«)، و 2006» (اةالجئون مدى الحی«سابقاً 

الذي » يا عمري«)، يطل ھذا العام في فیلم 2015» (كمال جنبالط، الشاھد والشھادة«قبل حین، 
من مھرجان دبي السینمائي الدولي، والذي على رغم عدم حصوله على  13عرض في الدورة 

 من شاھده. جوائز، ترك اثراً عمیقاً لدى غالبیة

جدة المخرج زكاك نفسه، والذي يبدو أنه الحفید المدلل لھا. حیث » ھنريات«فنحن ھنا أمام قصة 

عاماً فائتة وھو يصورھا في جل مراحلھا العمرية المختلفة ، وھي  20أن كامیراته كانت معه لمدة 

 من األعوام. 103المراحل التي تبدأ بعمر الثمانینیات وتنتھي عن عمر ناھز 

  

 بین الجدة والحفید

من الممكن تقسیم الفیلم الى ثالثة محاور رئیسیة، متعلقة بطريقة مشاھدتنا للفلیم المسكون 

بالعاطفة: مرحلة العالقة األولى بین الحفید والجدة، مرحلة احساسھا بمضي العمر مع كل شمعة 

ابتھا باآللزھايمر التي تطفئھا في عید میالدھا، وأخیراً مرحلة نسیان كل العمر وھي مرحلة إص

كانت عملیاً القاعدة الرئیسیة التي انطلق منھا زكاك في صناعة فیلمه. يمكن أن تختصر تلك 

ما عمرك تسأل «لتجیب » كم عمرك؟«المرحلة بجملة واحدة عندما باغت زكاك جدته بالسؤال 

ن وتفاجأ عندما فیصر زكاك فتتمايل الجدة بین اكثر من ستین وأقل من ثمانی» مرة عن عمرھا؟

فھي الملیئة بعنفوان ». بعدني لسا عايشة«تعلم أن عمرھا تعدى المئة عام فتقول ببساطة: 

 امرأة أدركت معنى أنھا في أيامھا األخیرة عندما نظرت مطوالً الى المرآة ولم تصدق أنھا ھي.

فمن يتعرف  من الطبیعي أن يحتاج زكاك الى ثالث سنوات بعد وفاة جدته لیھم بصناعة فیلمه،

علیھا في الفیلم سیقع في حبھا، فما بالك بعالقة زكاك الخاصة معھا وھو الذي يعرف نفسه لھا 

إنه يصر طوال الفیلم ان ». ھادي ھادي يا تقبرني«وترد » أنا ھادي«عند كل مشھد يقابلھا فیه 
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األخیرة من  يذكّرھا بنفسه ويتمنى أن تتذكره من دون إلحاح منه وينجح في مھمته في المشاھد

الفیلم، فیؤكد لھا من خالل عرضه صورھا والفیديوات القديمة التي صورھا ألجلھا كم ھي غالیة، 

وتتفاجأ كل مرة يزورھا في تلك الغرفة التي أخذت منحى طولیاً تدخل أشعة الشمس من شباك 

فیھا، مع مباشر. وبطريقة عرضه لجدته من خالل التركیز على شعرھا األبیض وتجاعید وجھھا وك

لون ينعكس على وجھھا وعلى المشھد في شكل كامل، يتذكر المتفرج لون المذياع القديم 

المائل للبرتقالي أكثر منه الى البني. ومع كمیة األخبار التي يحكیھا لھا، والسحر في المشاھد 

ا تحفیز من خالل تلك النظرة الملیئة بالحب والفخر التي تبثھا له عند كل حكاية يريد من خاللھ

ذاكرتھا كي تدرك معــنى حیاتھا الفائتة، يحكیھا زكاك عن حكايات كانت تسردھا له قديماً أشــبه 

بحــكايات قبل النوم التي تروى لألطفال. يذكرھا بالرجل الذي أحبته على متن سفینة عندما قررت 

حقائق كان تخفیھا، بخاصة  العودة الى لبنان من البرازيل، تثیرھا كلمة البرازيل، وكأنھا تقلب علیھا

حقیقة ندمھا ألنھا عادت. يأتیھا زكاك في كل زيارة مــحمالً باألوراق تارة وبالصور تارة وبالفیديوات 

تارات أكثر، يأتیھا وحده، ثم مع طاقم العمل، ويأتیھا برفقة ولديھا، والدته وخاله، لكنھا في كل مرة 

نھا وبین كل من سقطوا من ذاكرتھا قھراً ولیس طواعیة، ال تنتظر غیره على ما يبدو، فھو الرابط بی

وھي تنتظره ، وھي في خفة أنثى تحاول اشعال سیجاراتھا التي تنطفئ » ھنريات«ما أجملھا 

 ألن نفسھا لم يعد يسعفھا.

أن يثبت أن تقديم فیلم عن حیاة شخص في شكل وثائقي ھو » يا عمري«استطاع زكاك بفیلم 

في آن معاً، و استطاع بكل سالسة أن يؤكد أيضاً أن الشخصیات التي تعیش تحٍد للموت وللنسیان 

بیننا تستحق االلتفات وتستحق أن تكون جزءاً من حكايات من الممكن أن نرويھا الحقاً، واستطاع 

أن يجعل غالبیة من شاھد الفیلم تحّس بھا » ھنريات«وھذا األھم بالنسبة إلى شخصیة مثل 

 ».ياعمري«يجعله، بین كل مشھد ومشھد تظھر فیه يتمتم بعبارة حیة أنیقة طريفة، ما 
 

http://www.alhayat.com/m/story/19575138 
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 "یا عمري": قرن "ھنریات"
 الجزیرة الوثائقیّة– 2017ینایر  15
 محمد موىس

ي توسط ٔأحياً� املسافة مغمضتني، وَرقبة أٔحنهتا مائة ونیف من الس�نوات، �اكبد "هرن�ت" ويه حتاول ٔأن تطیل النظر ٕاىل حفيدها ا�رج اللبناين هادي زّاكك ا�بعینني متعبتني ونصف 
، ف� اكن �ىل "زّاكك" يف مرات ٔأخرى ٔأن یُفيق �دته ویُعیدها من بيهنا وبني اكمريا فيلمه التسجیيل اجلدید "� معري". بدت "هرن�ت" �رة واعیة حبضور ا�رج وفریقه التقين الصغري

َر ا�رج "هرن�ت" يف س�نواهتا أ��رية، وصاغ من املواد أ�ولیة اليت صورها فيلامً ٔأصیًال بال  العامل ا�هول ا�ي ا�سحب ٕالیه عقلها، ویذ�رها ٕ�مسها ومعرها ومن �كون هو لها. َصو�
 . يف ا�ٓن ذاته، عن هنا�ت احلیاة وأ��الم ؤأفول الزمن، وا�روب اليت �سلكها الناس، و�یف تنهتيي مجیعا مبحطة ا�ٓ�دوى ذاهتامرجعیات، قاس�یًا وحنو�ً 

ة، لكنه س�ینتظر ثالث س�نوات بعد �دته أ��ري ليس معروفًا ٕاذا اكنت "هرن�ت" تدرك ما اكن یقوم به احلفيد، ٔأو هذا أ��ري اكن یعرف وقهتا املقصد ا�هنايئ ملا اكن �س�� من س�نوات 
ني، وفتحت قصة املرٔأة اللبنانیة العادیة �ىل وفاة "هرن�ت مسعد عو�س" ليك یبدٔأ يف مقاربة الصور العائلیة، والبحث من �اللها عن رسدیة ربطت القصة ا�اتیة �لشأٔن والتارخي العام

 .واملوت والوجود، �ىل �لفية قرن مضطرب �اش�ته "هرن�ت" بأٔفرا�ه القلی� وحجوده وخيباته وندمهمد�ت وأٓفاق ٕا�سانیة واسعة، ورشعت الفيمل �ىل ٔأس�ئ� احلیاة 

ئ�، بل رب رشو�ات زائدة او لقاءات مع ٔأفراد من العاعندما یصل الفيمل "هرن�ت" �كون هذه أ��رية قد فقدت الكثري من ذا�رهتا. ال �ُمكِّل الفيمل الناقص من التفاصیل من �رخي العائ� �
يض، ؤأحياً� �ري قادرة �ىل التعرف �ىل ٔأبناءها سيبقى دامئًا مع خشصیته الرئيس�یة، ُمقرتً� مهنا اىل در�ات أ�لتصاق، منصتا اىل لك ما تقو�، رمغ ٔأهنا ٔأحضت �اجزة عن ٕاس�تحضار املا

ها ويه يف بدایة عقدها السابع، ؤأحياً� ٔأخرى �رب ا�رج ا�ي �س�تذ�ر مثًال القصص اليت اكنت ٔأنفسهم. سيس�تعید الفيمل س�نوات سابقة من حياة "هرن�ت"، حينًا �رب ٔأفالم مزنلیة ل 
 �يشء املشاهد أ�رش�یفية البعیدة لـ "هرن�ت" �شخصیة قویة ظریفة ومتلكمة فصی�ة، لكن هذا س�یكون طیفًا بعیدًا خيطف رسیعًا �رب �روهيا � �دته عندما اكن طفًال واليت جسلها وقهتا،

 .زمن الفيمل

 
رن�ت" هاجرت عندما اكنت صبیة مع لن یتحول الفيمل ٕاىل بو�ریت تقلیدي لشخصیته الرئيس�یة، فهناك فرتات طوی� من حياهتا بقيت دون حبث أٔو تنقيب او اس�تعادة. س�نعرف ٔأن "ه

قلی� من العيش هناك، وهو أ�مر ا�ي س�یكون دامئًا مد�اة للندم واحلرسة عندها. ٔأما قصهتا  ٔأهلها اىل الربازیل، لكهنا �ادت و�ىل �الف الشائع وقهتا ٕاىل لبنان مرة ٔأخرى وبعد س�نوات
 واليت س�یلفها الزمن �لكثري من احلب واحلنني. اليت جسلها احلفيد عن لقاءها �شاب �ىل السفينة، فٕاهنا ستتحول ٕاىل وا�دة من القصص العائلیة القدمية اليت من الصعب التأٔكد من حصهتا،

ان ا�ا�رة �سبب التقدم �لعمر، حيث ميكن لهؤالء وبدا ا�رج وهو یعود ٕاىل ش�باب خشصیته الرئيس�یة �ىل النحو ا�ي فع� يف الفيمل قریبًا مما نعرفه عن معل ا�ا�رة ل��ن یصابون بفقد
 .اس�تحضار تفاصیل دقيقة من املايض البعید كثريًا، يف �ني یعجزون عن تذ�ر ٔأ�داث أ�مس

" 
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ع �دته، واليت اكنت �زداد صعوبة مع تعاقب أ��م. جبرٔأة �شهد لها �ر�ب ا�رج مشاهد فيلمه من مشاهد طوی� ُمتشاهبه يف بناهئا ومنا�اهتا، معظمها للحوارات العسرية اليت اكن جيرهيا م
مضاعفًا من ا�رج، او من ٔأبناءها. یقتنص ا�رج حلظات �وميدیة تتفجر من الیويم �ري  اذ اكنت "هرن�ت" تغیب تدرجيیا يف عمتة املرض، ویتطلب ٔأر�اعها لك مرة اىل الواقع �داً 

يف ٔأ�د املشاهد �سأٔل حفيدها اذا اكن املصور التقلیدي لل�دة اليت تعيش وحيدة وختد�ا �ادمة ٔأجنبیة، یذ�ر بعضها �كرم الس�یدة وما اكنت �لیه یوما، فعندما تلتفت اىل وجود املصور 
 .ٔأ�دمهس الصوت قد ٔألكوا ورشبوا يف بيهتا وكام تقيض العادات اليت �ربت �لهيا، وترص عندها ٔأن تت�ىل عن قطعة الكيك اليت اكنت يف یدهيا اىل او �ند

لتالعب بوضوح العدسة، واليت عكست تِیه ذا�رة لك خيارات ا�رج يف هذا الفيمل اكنت صائبة، من ٔأسلبة بعض املشاهد املقربة لـ "هرن�ت"، وتغیري اخللفيات اللونیة لت� املشاهد وا
هرن�ت" ، و�دم ا�هتیب من تقدمي مشاهد الشخصیة الرئيس�یة يف الفيمل ومتّو�ا بني ماض بعید و�ارض صار من الصعب كثريًا إالمساك به، اىل جسارته يف إالبتعاد عن �منیق صورة "

ي التأٔثري عندما بدٔأت "هرن�ت" بتقبیل ٔأ�دي ٔأبناءها ا��ن زاروها يف بيهتا الصغري. هذا اىل �انب بناء الفيمل �ري املساوم، محميیة تظهر ضعف اجلدة وهشاش�هتا، مثل املشهد�ن الشدید
 .وٕاجياده ل "موتیفات" شلكّیة وٕاسلوبیة �اصة �لش�یخو�ة والو�دة والضعف

 �ّديت حاكیة زاكّك: لهادي معري" �"
يمل بأٔنه یة �لب� والقرن املضطرب ا�ي �اش�ته وشهدت �لیه، حبیث ٔأنه من املمكن قراءة حياة اجلدة الطوی� وذبولها وموهتا واليت �شاهدها �لف ال مناص من ربط الفيمل وخشصیة الرئيس� 

لبنانني وقهتا، مث تدمري الب� نفسه �سبب احلرب كنایة عن عرص ٕانهتيى هو ٔأیضًا �لهزامئ والفراغ، عرصًا بدٔأ �ٔ��الم الكبرية اليت حبثت عهنا "هرن�ت" �لف البحر كام فعل �ف ال 
من ٔأجواء ت� احلرب، مع تعلیقات ل "هرن�ت" اللبنانیة أ�هلیة، واليت وصلت وقهتا اىل بيت "هرن�ت" وخربته. �س�تعید ا�رج احلرب اللبنانیة �رب صور فوتغرافية �ٔ�سود وأ�بیض 

بة طها �ىل السلطات والس�یاس�یني ا��ن �ذلوا الناس. ت� الشهادة ستس�بق املشاهد اخلتامية من الفيمل، واليت اكنت ا�اكمريا تدور فهيا ��ٓ نفسها يف فرتة سابقة من حياهتا، وفهيا تعلن خس 
  .شدیدة �ىل الشقة اليت ٔأصبحت فار�ة بعد رحيل صاحبهتا، �حثة يف ٔأ��ا ومتعلقاهتا عن أٓ�ر حلیاة مرت من هناك

 
-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-http://doc.aljazeera.net/cinema/%D9%8A%D8%A7

%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doc.aljazeera.net/cinema/%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://doc.aljazeera.net/cinema/%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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www.formacinema.it 
22/1/2017 
 
YA 'OMRI : RIO-BEIRUT, SOLO ANDATA 

Scritto da Aldo Nicosia  

 

Eccezionale protagonista di  Ya 'Omri (104 Wrinkles, 2016), il  nuovo documentario di Hady 
Zaccak, è Henriette (detta anche  Enrichetta) Mas'ad,  la nonna dello stesso regista, con i suoi 
 104 anni. 
Zaccak continua nella scelta di metter a fuoco un personaggio della sua famiglia 
(dopo Honeymoon 58, dove al centro delle riprese c'era la madre Mona, figlia della stessa 
Henriette) per poi fondere la loro vita  privata e intima con quella pubblica e nazionale. Si tratta 
di una storia degli affetti che non cela l'affetto per la ricerca della Storia del Libano, una costante 
della sua opera (Marsidis, Dars fi t-tarikh, Kamal Jumblatt, testimone e martire, per citare solo i 
suoi doc più recenti). 

http://www.formacinema.it/
http://www.formacinema.it/forma-on-line/nuove-recensioni/330-ya-omri-rio-beirut-solo-andata


18 
 

Il regista divide la vastissima  materia 
documentaristica  che interessa   il personaggio  della nonna,  filmata dal 1992 fino al 2013, in 
più ambiti: primo, il sè, poi la famiglia d'origine, passando per  il viaggio  che cambierà il corso 
della sua vita, la nuova famiglia costruita in Libano, il rapporto con i figli, la guerra civile. 
Chiude, infine,  con una saggia chiosa della testimone ultrasecolare sul presente del Libano. 
La consapevolezza della nonna,  sebbene minata da una nebbia intermittente  sulla propria 
identità e su quella dei suoi parenti più stretti, tra cui lo stesso regista, presenta aspetti teneri e a 
tratti esilaranti. Ad esempio, quando il nipote le chiede l'età, lei risponde:"Non si chiede l'età ad 
una donna. Lo  si capisce da come parla". Poi gli chiede di provare ad indovinare la sua età. E si 
meraviglia di sapere di avere più di 100 anni e di star  ancora lì a parlare. 
Il regista ci mostra l'evoluzione e il progressivo affievolimento  della memoria di Henriette , 
montando filmati che la vedono  in varie situazioni familiari e sociali (feste di compleanno, 
veglioni di fine anno), dal 1992 in poi. La costante in tutte le fasi della sua vita filmata è l'enorme 
carica di affetto che esprime per chi le sta attorno, compresa la troupe del regista. 
Henriette è figlia di Yusuf Mas'ad, capostipite di una benestante, ma non feudataria,  famiglia 
libanese cristiana, che annovera illustri rappresentanti, fin dal 1470. Il padre segue lo stesso  
destino di  centinaia di migliaia di connazionali, migrando  in America Latina, a cercarvi fortuna 
(molti lo facevano anche per  sfuggire alla costrizione obbligatoria nell'esercito degli ottomani, 
già dalla seconda metà del XIX secolo). La madre  muore quando lei è ancora bambina.  In una 
foto d'epoca riconosce il padre, suonatore di liuto. 
Sulle note di quello strumento,  in un'altra scena di struggente malinconia vediamo Henriette 
accendere un'antica radio, a 84 anni. Subito dopo  si vede  la stessa radio in primo piano e sullo 
sfondo lei coricata sul letto, curva sotto il peso dei cento e più anni. Scorrono così gli album di 
foto della sua famiglia, dei vari fratelli e delle loro imprese di vita. 
L'oblio galoppante  di Henriette ci porta ad assistere a tante scene in cui i classici ruoli di nonna e 
nipote si invertono: lei che anni fa, con smagliante lucidità, aveva raccontato a Hady  storie 
avvincenti della sua vita, con  tutti i dettagli più gustosi, diventa ora curiosa e a volte stupefatta 
 ascoltatrice della stessa. 
Lo stesso regista,  che per tanti anni aveva  affidato  gli stessi ricordi al nastro di un vecchio 
registratore, o alle trascrizioni in un quaderno,  si trova a riutilizzare quegli strumenti per cercare 
di rimuovere dalla mente della nonna la polvere  che si è depositata, anno dopo anno, sopra 
quegli eventi. 
Quasi incredula, Henriette si meraviglia di tanti episodi della sua vita, ormai dimenticati, per poi 
avere un sussulto quando rivede le immagini della sua amata Rio de Janeiro.  man mano che  i 
ricordi affiorano alla mente, passa a commentare dall'arabo libanese al  francese. Quella era la 
sua lingua di comunicazione in una società multietnica come quella di Rio, insieme al 
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portoghese.  Suonava il piano e il tango era la sua passione. Con le cuffie alle orecchie Hady le 
fa riascoltare quelle melodie:  il suo capo comincia ad agitarsi al ritmo della musica, e le sue 
mani sembrano muoversi come su una tastiera di piano. 
Rispetto alle immagini di vita brillante del Brasile, testimoniate dalle foto d'archivio e dai 
racconti di una Henriette più giovane, si contrappone il grigio cemento sulla spiaggia di Green 
Beach, dove vive gli ultimi decenni  in Libano. La domanda le sorge spontanea, tra rabbia e 
incredulità:  "Perchè sono rimasta qui? In Brasile ho trascorso i momenti più belli della mia 
vita". 

Henriette si appassiona quando il nipote le rammenta 
del suo viaggio, che sulla carta si presenta temporaneo, dal Brasile in Libano, in cui si innamora 
di un bel giovane,  Najm. Un sogno d'amore che  si infrange sulle onde del destino. Il padre, che 
di lì a poco morirà, aveva previsto per lei un futuro a Rio. A Beirut incontrerà e  sposerà  Antoine 
che la ama alla follia. Inizia così, senza grande entusiasmo, da quello che ci sembra di capire,  la 
sua nuova vita in Libano. Durante la guerra civile la sua vita familiare subisce due terremoti: 
prima muore il marito, poi la casa di Sarba viene distrutta da un missile. 
Mentre scorrono diapositive che illustrano il Libano in guerra  Hady le chiede:  "Sai cosa sta 
succedendo nel paese? Cosa pensi della situazione politica?". Lei, con la lucidità di una 
centoquattrenne che ha visto tutto nella vita risponde:  "Sono tutti dei bugiardi, nessuno ama il 
Libano, tutti pensano ai loro interessi personali". 
L'ultima diapositiva è, insolitamente, bianca. Nella penombra della stanza, vediamo raccolti i 
pochi e soliti  oggetti della sua vita quotidiana. 
Il bastone è inclinato sul suo letto.  Domina il silenzio. Dalla finestra della sua stanza, che dà sul 
 balcone penetra un po' di luce.  Il letto è vuoto.  E'  l'8 aprile 2013. Henriette è volata via, sulle 
onde del Tango al-amal, della speranza, che accompagna i titoli di coda.  
  

Regista: Hady Zaccak 
Produttore: Hady Zaccak 
Sceneggiatore: Hady Zaccak 
DOP: Muriel Aboulrouss 
Editor: Hady Zaccak, Elias Chahine 

 
http://www.formacinema.it/forma-on-line/nuove-recensioni/330-ya-omri-rio-beirut-solo-andata 
 
 
 
 

http://www.formacinema.it/forma-on-line/nuove-recensioni/330-ya-omri-rio-beirut-solo-andata
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KinoScoop-23/1/2017 
 

Hady Zaccak, la mémoire libanaise dans la peau... 

 
Le cinéaste libanais Hady Zaccak est l’un des artistes les plus marquants de sa génération. Né à 
Beirut dans les années 70, il traverse l’une des périodes les plus sanglantes de l’histoire de ce 
pays lorsque la guerre civile éclate. Adolescent, il développe très rapidement un goût avéré pour 
la photographie, l’archive et surtout pour le cinéma. C’est d’ailleurs dans les ruines du drame 
qu’il fait ses premiers pas vers une longue carrière cinématographique.  
  
Invité de la 13ème édition du festival international du film de Dubai, il présente au monde son 
dernier né 104 rides. Kino Scoop a interviewé ce cinéaste.  
  
– Hady Zaccak, êtes-vous un passionné du documentaire ? 
  
Je suis cinéaste et cinéphile avant tout, mais le documentaire est une synthèse de tout ce que 
j’aime. Le réel, l’histoire, la mémoire nationale, la liberté artistique et surtout ; un large champ 
d’expérimentation.  
  
– La mémoire libanaise est-elle une obsession pour vous ?  
  
Patricio Guzman disait « un pays sans documentaire c’est une famille sans photo ». Cette 
formule semble en effet être l’un des moteurs principaux qui me poussent à mettre en scène 
l’histoire du Liban. Au lendemain de la guerre, il y avait une sorte d’amnésie générale. C’était 
comme si on essayait d’éliminer toute trace de ce drame; or, nul n’a le droit de supprimer 
l’histoire du pays. C’est alors que j’ai voulu créer un certain album de famille. Avec les bons et 
les amers souvenirs. Mon rêve absolu c’est de composer une filmographie et non de faire des 
films sans lien entre eux. Ce que je tente de faire réellement c’est découvrir l’histoire « avec un 
grand H », qui est, elle, composée d’histoires avec « des petits h ». 
  
– Qu’avez-vous voulu mettre en scène dans 104 rides ? 
  
Il s’agit d’un portrait de ma grand-mère décédée en 2013, à l’âge de 104 ans. Elle faisait partie 
de la diaspora libanaise en Amérique latine avant de revenir s’installer au pays à 23 ans suite à 
un coup de foudre. Chose qu’elle aimait qualifier, non sans humour, de « grande erreur » ! Née 
en 1909, elle a traversé l’un des siècles les plus mouvementés et a été témoin de la naissance du 

javascript:;
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Liban contemporain. Ce film observe ce qu'il reste de la mémoire quand on vieillit. C’est aussi 
une réflexion sur la vie, sur la mort et sur l’amour. 
  
– Les jeunes libanais s'intéressent-ils aux métiers du cinéma ? 
  
Ce que j’observe à l’université (Saint-Joseph où il enseigne la réalisation, l’écriture scénaristique 
et l’histoire du cinéma), c'est qu’il a y a de plus en plus d’étudiants qui s’intéressent à 
l’audiovisuel. Malgré des frais d’inscription onéreux, ces jeunes gens viennent pour apprendre 
l’histoire du cinéma, des médias et les techniques de réalisation, avant de s’orienter vers la 
production, la publicité, la télé-réalité et le cinéma. 
Les chaînes de télévision, quant à elle, connaissent un véritable boom depuis 
deux décennies grâce aux deux satellites dominants la région ; Arabsat et Nilesat. NDLR 
  
– Enfin, peut-on vivre du cinéma au Liban ?  
  
J'en doute ! 
Je ne pense pas que l’on puisse en vivre comme auteur. Il faut être polyvalent. L’État n’a pas 
vraiment de fonds de soutien au cinéma même s’il y a une aide du Ministère de la Culture. Celle-
ci n’est pas du tout suffisante, en plus du fait que pour l’obtenir, les procédures sont complexes 
et trop longues. Quant à la plupart des chaînes ; elles n’achètent pas de documentaire. Quand le 
film intéresse quelques-unes d’entre elles, celles-ci refusent d’y investir et cherchent à le diffuser 
gratuitement. Chose que je refuse catégoriquement par principe. De façon générale, la télévision 
libanaise préfère souvent les émissions de Talk-Show à la création artistique ! 
  
© KinoScoop 
  
Propos recueillis par Sherif El Ramly 
Jan/2017 
https://www.kinoscoop.fr/kinoscoop-magazine/ 
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 ھادي زكاك یربح حرب الذاكرة على النسیان                             
 

 

•  
 ھادي زكاك

  ادیب فرحات
 

تخلّلھا عرض فیلم "یا عمري" لم تكن اللیلة السابعة من مھرجان أیام بیروت السینمائیة كغیرھا من لیالي المھرجان. اللیلة التي 
للمخرج ھادي زّكاك جعلھا استثنائیّة بحیث غّصت مداخل سینما صوفیل في األشرفیّة بالحضور لمشاھدة العرض األول من 

 الفیلم، حتّى قبل السماح لھم بالدخول.
  

عن الفیلم والعائلة صرخ أحد وقف زّكاك في صالة العرض ُمعّرفاً بمن شاركھ صناعة ھذا العمل، وبینما راح یحكي للحضور 
الحاضرین بعبارة "كل عام وإنت بخیر یا ھادي"، فبدأ كّل من في الصالة بالغناء لھادي محتفلین بدخولھ عامھ الثالث 

 واألربعون.
  

التي كانت قبل بدایة عرض الفیلم، لم ینس زّكاك توجیھ الشكر لخالھ الذي كان إلى جانبھ طوال سنوات تصویر الفیلم، وألمھ 
وسط الحضور. فیلم "یا عمري" ھو رحلة في ذاكرة جدّة المخرج، أي ھادي زّكاك، التي بدأت تتآكل مع مرور الزمن. 

"ھانریت مسعد" التي عاشت مئة وأربع سنوات من القصص واللحظات الجمیلة، تولّى ھادي توثیق السنوات األخیرة من 
كل ما توفّر أمامھ من وسائل (صوت، صورة ونصوص) .لھذا ال بدّ من توجیھ ، ب2013حتّى العام   1992عمرھا، من العام 

التحیّة إلى ھادي الذي اتّخذ قراراً جریئاً بدعوة المشاھدین الدخول في خصوصیات ھذه العائلة، عائلتھ. یضحك لتلك اللحظات 
 بة رؤیة من یُحّبون وھم یفقدون ذاكرتھم.الجمیلة التي عاشتھا الجدّة ویحزن ألوقاتھا الحزینة، ویكتشف المشاھد معھا صعو

  
ھادي "المھووس" بالذاكرة الجماعیة والفردیة، وثّق جزءاً من ذاكرة بیروت وأھلھا من خالل أفالم كثیرة سواء مرسیدس أو 

ل االستعانة لبنان من خالل السینما أو سینما الحرب في لبنان وغیرھا، اجتھد ھذه المّرة في البحث داخل ذاكرة عائلتھ من خال
 البرازیل. بالكتب وربطھا بحكایات جدّتھ و عودتھا من 

  
استطاع زّكاك من خالل قّصة قویة وعبر الربط بین سلسلة أحداث زمنیّة متباعدة، اضافةً إلى لغة تصویریّة حمیمیّة ملیئة 

أن یصنع فیلماً یُحیي ذاكرة جدّتھ صوت لـ"مھاب شانھ ساز") وبتقنیات متواضعة  –باإلحساس (لـ مولایر ابو الروس وھودیة 
 الى األبد.

  
"یا عمري" ھو محاولة ناجحة للتغلّب على النسیان ولحفظ ذاكرة فرد عبر تحویلھا الى ذاكرة جماعیة في بلد یُعاني من فقدان 

 نیسان. ۱۹اذار حتّى  ۳۰في الذاكرة. الفیلم سوف یُعرض في صالة متروبولیس من 
  

http://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/2303201747 

http://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/2303201747
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 2017-3-29-األخبار
 یا عمري: ھادي زكاك شاعر الزمن الھارب

 

 
 مشھد من العمل

أيام بیروت «األخیر، شارك الفیلم في » مھرجان دبي السینمائي«بعد عرض أول في 
 ، على أن يطرح في الصاالت اللبنانیة في نھاية ھذا الشھر»السینمائیة

 ساندرا الخوري

) جّدته ھنريیت في شیخوختھا وفي تخطّیھا المئة عام. تجربة 1974لسنوات، تابع ھادي زكاك (
تطوّرت تدريجاً لتصبح فیلماً عن الذاكرة والھجرة والشیخوخة، تتداخل فیه اللحظات الحنونة المؤثرة 

 .والمواقف الطريفة

يعود حّب زكاك للسینما وتعلّقه بھا الى أيام نشأته خالل الحرب. كان الفن السابع آنذاك ھروباً من 
الحرب ومحاولة لفھمھا أيضاً. وھذه األمور انعكست الحقاً في األفالم التي أنجزھا. كانت تسمح له 

بالطريقة نفسھا في المجتمع، فجاءت  بالتعبیر عبر الصورة والصوت عن أشیاء لم يكن لیعبّر عنھا
) 2009» (درس في التاريخ«فیلماً وثائقیاً أبرزھا  20بمثابة عالج. أخرج زكاك أكثر من 

) وغیرھا. عن خیاره العمل 2015» (كمال جنبالط، الشاھد والشھادة«) و2011» (مارسیديس«و
الوثائقي. مؤكد أّن الروائي ھو  اتجھت تدريجاً نحو«في المجال الوثائقي، قال زكاك خالل مقابلة: 

أول ما يطمح إلیه أي شخص يحلم بالسینما. لكن في الوقت عینه، كنت مھتماً بالتاريخ 
والسیاسة. ووجدت أن الوثائقي كان يجّسد اھتماماتي كلّھا. كما أنه حقل اختبار واسع. وشعرت 

حوة. فضالً عن ذلك، أن بإمكاني الحفاظ على ذاكرة ھي في الكثیر من األوقات منسیة ومم
مشروع إعادة اإلعمار ومحو األبنیة القديمة كان قید التطوّر في حین كنت أكبر. كانت السینما 
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من ناحیة أخرى، ال يعتبر زكاك الوثائقي محطة في حیاته ». الوثائقیة وسیلة لمحاربة محو الذاكرة
ن الروائي، ولدي الكثیر ألنجزه ھو مكان يشبھني وأختبر فیه. وال أشعر أنه أقل قیمة م«المھنیة: 

الحال اللبنانیة انتشرت عربیاً. ھناك «ھو يجد في لبنان مادة ھائلة للوثائقي: ». فیه بعد وأختبره
 .«العربیة، التي ھي مادة خصبة جداً  –نوع من الحالة اللبنانیة 

وسیقي إمیل للعمل مع مديرة التصوير مولایر أبو الروس والمؤلف الم» يا عمري«يعود زكاك في 
في العمل السینمائي كما في الحیاة، «عواد وغیرھما ممن باتوا عائلته السینمائیة كما يصفھا: 

ھناك عائلة تتكون من االفراد أنفسھم تقريباً. وھم الذين أعمل معھم منذ أكثر من عشر سنوات. 
س ھذه العا ئلة، يصبح التواصل أسرع ُيضاف إلیھم أفراد آخرون أتوا لتكبیر ھذه العائلة. وعندما تؤسَّ

 .«ضمن فريق العمل ومجال االختبار أفضل
بدأ زكاك يصوّر جّدته منذ فترة طويلة، خوفاً على فقدانھا، وحفاظاً على ذاكرتھا صورة وصوتاً كما 

عندما تعّدت المئة عام، والحظت أن ذاكرتھا بدأت تزول بسرعة ھائلة، وجدت أن «يقول، مضیفاً: 
شروع فیلم شرعي. ومن ھنا بدأت أصوّر على مراحل امتدت على سنوات الوقت حان لیكون م

 .«عدة، ألجمع العناصر كلھا التي تصنع فیلماً 

 
 الجّدة الطريفة تسترجع

 الحقبة التاريخیة التي
 حضنت أحداث حیاتھا

 
كان المخرج بحاجة إلى وقت لكي يدخل في موضوع شخصي إلى ھذا الحد. لم يسبق له في 

األخرى أن دخل في خصوصیاته، رغم عمله على بعض التجارب التي تحمل طابعاً مشابھاً. أفالمه 
رأيت أنني أصبحت في عمر يسمح لي بالتطرق الى أمور تمّس الحیاة «ويوضح في ھذا الصدد: 

 .«بشكل عام. أصبحت أراھا من زاوية مختلفة
الجّدة الطريفة ». يا عمري«أيضاً في الخلفیة السیاسیة لألحداث وتأثر الخاص بالوضع العام يعودان 

ھناك «تعود في ذكرياتھا الى الحقبة التاريخیة التي حضنت أحداث حیاتھا وھجرتھا من البرازيل. 
دائماً الخلفیة السیاسة المرافقة في أفالمي، سواء تعلّق األمر بقصة سیارة (كما في 

ن الظروف السیاسیة أصبحت أقل أو بكمال جنبالط (فیلمه السابق). الفرق ھنا أ») مارسیدس«
أھمیة مقابل حضور الشخصیة وأمورھا الحیاتیة، خصوصاً أّن ھذه الشخصیة لیست على احتكاك 

مباشر مع كل األحداث التاريخیة كما كانت حال سیارة المرسیدس أو كمال جنبالط. أردت أن أكون 
یھا بدالً من أن أجعلھا تأتي مخلصاً للشخصیة األساسیة، برغم من اھتماماتي، وأن أذھب أنا إل

 .«إليّ 
في الوثائقي، ھناك في «رأى زكاك منذ البداية أن جّدته تملك المقومات لتكون شخصیة فیلم: 

ووجود له. لذا تمّسكت بجّدتي التي تصلح ألن تكون شخصیة » كاستینغ«الوقت عینه غیاب للـ 
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یاة، وھذا ما ساعدھا في أن تعیش عمل سینمائي. كانت تتمتع بروح الفكاھة ورغبة قوية في الح
الفیلم يغوص في عالمھا وفي ما تراه ھي. وما يمكنھا «ويضیف من جھة أخرى: ». كل ھذا العمر

أن تراه مع تطور الوقت. ھناك أيضاً تطور النظام التصويري. فالفیلم ُصور بكافة أنواع الفیديو وصوالً 
 .«لزمنالیوم. حتى صورته تتحول مع ا» إيتش دي«الى الـ 

يولي العمل اھتماماً بالغاً بالتفاصیل، فتحّدق الكامیرا مطوّالً بتجاعید الجدة التي رسمتھا السنوات 
إذا ترجمناھما بطريقة » تجعیدة 104«والتجارب كما يوحي العنوانان اإلنكلیزي والفرنسي للفیلم 

مادة وتركیبھا، كما لو احتجت إلى وقت طويل لتكوين ال«حرفیة. يقول المخرج حول ھذا الموضوع: 
أنه بازل داخلي مرتبط بالذاكرة. أحیاناً تتذكر، وأحیاناً أخرى تنسى. وھناك تفاصیل في الذكريات 

 .«المتبقیة شبیھة بالتجاعید
بما أن زكاك اختار ھذه المرة الغوص في موضوع خاص جداً، لم يكن سھالً علیه العمل على ھذا 

عمر، يبقى األمر صعباً. لیست عملیة بورصة أو رقم. أھمیة مھما تقّدم الشخص في ال«الفیلم: 
الشخص تبقى وجدانیاً. أخذت بعض الوقت قبل أن أباشر العمل على ھذه المادة، خصوصاً أنني 

كنت أعمل على فیلم كمال جنبالط آنذاك. كنت بحاجة الى بعض المسافة قبل العودة الى المواد 
ونتاج. كانت تعیش وتموت يومیاً وأنا كذلك. في المقابل، المصورة. وكان التحدي عبر عملیة الم

ھناك أيضاً خالل العرض جزء من الشخص يصبح علناً. كأنني فتحت باب بیتي للكثیر من الناس. مع 
ذلك، وفي الوقت عینه، ھذه األمور الشخصیة مستخدمة لجعلنا نفكر بما ھو أوسع. لست ھنا 

ع أكثر شمولیة. على الجمیع أن يشعر أنه معني. ھذا ألتحدث عن فرد من عائلتي، بل عن موضو
 .«ھو الھدف. في النھاية ھي جدتي وجدة الجمیع

» متروبولیس أمبیر صوفیل«نیسان (أبريل) ـــ  19آذار (مارس) حتى  30بدءاً من  :«يا عمري»
 01/204080(االشرفیة) ـ لالستعالم: 

 ادب وفنون
 ۲۰۱۷آذار  ۲۹االربعاء  ۳۱۳۹العدد 
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 2017-3-29-الجمھوریة
 
 ... رحلة دمعة بین تجاعید الحیاة"یا عمري"

 راكیل عتیّق

 
 oritالمخرج ھادي زكاك وجّدتھ ھن

أنت وعائلتك وأصدقاؤك وزمالؤك وكّل من ُيمكن أن ُتصادف من أشخاص يبحثون عن ذواتھم أو 
الھثین وراء لحظاتٍ عمريٍّة إفتراضیة، غافلین عن كمش اللحظة غارقین في ھوّة الوقت العمیقة 

تعب » تغمیضة«فرح على وجه رفیق طريق، أو إيجاد لحظة العمر بین » تشقیقة«اآلنیة بزرع 
أو منفردين لتشاھدوا قصتكم، قصة » مجموعین«حماسة... علیكم جمیعاً أن تذھبوا » تفتیحة«و

ھادي زكاك يسّمرنا في ھذا ». يا عمري«عد في اإلنسان المرسومة على وجه ھنريات مس
الوثائقي أمام الشاشة، نبكي ونضحك في آن لثمانین دقیقة. جّدة ھادي ھي بطلة ضحكاتنا 

ودمعاتنا بالتأكید. لكنه ھو َمن حاك قصة البطلة بذكاٍء وحرفیة. ھو َمن أخذنا برحلة بین تجاعید 
اإلنسان، أّي إنسان. وثائقي يخلّد كّل ما ُوجد في وجھھا لیعرّفنا إلى ذواتنا، إلى الحیاة، إلى 

 .«يا عمري«الذاكرة. الحفید والجدة سیبقیان خالدين من خالل 
سیرة شیخوخة وذاكرة وحیاة جّدته ھنريات مسعد عويس التي » يا عمري«يتابع ھادي زكاك في 

)، 2015» (والشھادةكمال جنبالط، الشاھد «تخطّى عمرھا المئة سنة، ويرصد مخرج 
الجئون مدى ») و2007» (حرب السالم«)، 2009» (درس في التاريخ«)، 2011» (مارسیدس«

دقیقة) تحوّل الذاكرة والھجرة من لبنان إلى  83)، في ھذا الوثائقي الطويل (2006» (الحیاة
 .البرازيل وقصص الحب واألوالد والوقت المعلّق

 
، وُقّدم عرضه األول في 2016ائي خالل شھر كانون األول بعد أن ُعرض في مھرجان دبي السینم
، تنطلق عروض الوثائقي »2017أيام بیروت السینمائیة «بیروت األسبوع الفائت ضمن مھرجان 

-للمخرج اللبناني ھادي زكاك غداً في سینما متروبولیس أمبیر صوفیل» يا عمري«الطويل 
 .األشرفیة

 
، فجمع ھادي زكاك المشاھد التي التقطھا لجّدته ھنريات بین 2013و 1992تّم تصوير الوثائقي بین 

 20ينّقب مخرج الوثائقي الالمع الذي أخرج أكثر من ». يا عمري«أعوام في  104والـ 83عمر الـ
فیلماً وثائقیاً، في ذاكرة جّدته، في دفاتره القديمة حیث دوّن القصص التي كانت تخبره إياھا جدته 

مراجع تاريخیة... يكمش اللقطة المناسبة من تعابیر وجه جدته أو جسدھا، وھو صغیر... في كتب و
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يرتّب المشاھد بسالسة، يركّز كامیرته في الزاوية األنسب، يغّض النظر عن حدثٍ لیترك المساحة 
مفتوحة لتفاصیل يومیات ھنريات، ُيسیل دموع ھنريات على وجوه المشاھدين، لیعود ويمسح تلك 

 .ات نفسھا، ويقطع تجعیدة حزن بالعودة إلى الحدث وكشف حكايتهالدموع بضحكة ھنري
 

، لكنھم يظلون جمیعاً غیر مرئیّین. »كادر»ُيدخل ھادي زكاك نفسه وأوالد ھنريات وخادمتھا إلى الـ
 .كالمھم نراه في عینّي ھنريات، موقعھم وأھمیتھم تحّددھا يداھا المرتجفتان

 
فاقدة للذاكرة، على حفیدھا أن ُيعرّفھا عن نفسه أكثر من أعوام شبه  103إمرأة تبلغ من العمر 

مرة خالل لحظات، ال تتذكر أسماء أوالدھا، ال تذكر أخاھا... ال تذكر صورة وجھھا... لكنھا تتذكر 
ما يبقى في الذاكرة ھو العاطفة، ھو الحب. التوق والحنین والشوق  .«papa» والدھا! تصرخ بحرقة

 !، رقصاتٍ وقبالتٍ، ضحكاتٍ وتأوّھات... تخلّد الشعور ال الحدثعوامل تحفظ لحظات ووجوھاً 
 

في ھذا الوثائقي ُيظھر ھادي زكاك تحوّالت اإلنسان الجسدية، العقلیة والعاطفیة على مرّ 
من مخزون ذاكرة ھنريات » خبريات«والتي أسالت  86السنین. الحكايات التي لَم تُنَس في عمر الـ

 .. إنه اإلنسان103لم تُحرّك الذاكرة في عمر الـ ،»المھضومة«أو تخیالتھا 
 

لیخطفھا شاب من حیاتھا القديمة وُيبقیھا في  1933ھنريات التي أتت من البرازيل إلى بیروت عام 
حین يستعید لھا حفیدھا حكايتھا. وتكرّر أكثر من مرة  103لبنان، ينتفض كّل ما فیھا في عمر الـ

 .لبنان وعدم العودة إلى البرازيلندمھا وأسفھا لبقائھا في 
 

ما زالت تتكلّم الفرنسیة والبرتغالیة. الوقت تمكّن من جسدھا فقط، وزيّن وجھھا  103في عمر الـ
 .بتعرّجات الحیاة، لكنھا ما زالت ھنريات الطفلة التي ترغب بالعودة إلى بحر البرازيل

 
كان الفاصل بین حیاتین وبلدين يوماً علیه في البحر  15حیث قضت ھنريات » البابور«ذاك 

ورجلین... في عیني الجدة ھنريات الجالسة مبتسمة تتمايل على أنغام ذكرى حملتھا إلیھا 
 .الموسیقى، رأينا الشابة ھنريات ترقص التانغو في المحیط

 
تدّخن ھنريات سیجارة وتنظر إلى البعید، يعطیھا المخرج مساحة وقت لتتذكر... أو لترتاح. مبھرة 

حین ترى انعكاس » تظبیط شعراتھا«، تبتسم كطفلة وتُسارع بـ»ھیدي أنا؟«جدة ھنريات. ال
 .تقول حین ترى صوراً قديمة لھا» راحت صورتي«صورتھا على شاشة الحاسوب. 

 
، ومن خالل صورتِك يذكّرنا ھادي أّن ھذا الذي يصرخ صرخته األولى بعد »ما راحت صورتك تیتا»

الحیاة، سیتكّئ بعد صفعات وصرخات على عصا مثل عصاِك، منتظراً  صفعة يد غريب أخرجته إلى
الید التي تُخرجه من الحیاة إلى المجھول، عسى أن يكون محظوظاً بأوالد وأحفاد وأحباء يلعبون 

 .دور العصا والحیاة أحیاناً 
 

يك بالسیاسة شو رأ«بالسیاسة يختم ھادي زكاك وثائقیّه الممیّز واآلسر كتابًة وإعداداً وإخراجاً، 
كلن بدن مصلحتن ما حدا بحب «سنوات:  103تجیب ھنريات البالغة من العمر » الیوم بلبنان؟

 !«لبنان
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L’ORIENT LE JOUR 30-4-2017 
 
RENCONTRE 

Avec sa petite famille de cinéma, Hady Zaccak, auteur et réalisateur-producteur 
(Zac Films), reproduit sa famille biologique. Un documentaire où l'émotion 
prime et où le rire se mêle aux larmes. 
Colette KHALAF | OLJ 
30/03/2017 

Le nouveau documentaire de Hady Zaccak, déjà en salle, raconte, à travers le 

portrait d'une grand-mère chérie, des tranches de l'histoire du Liban. Le 

cinéaste libanais n'en est pas à son premier documentaire. Une voiture 

(Mercedes), un leader politique (Kamal Joumblatt) et maintenant un parent : 

voilà autant de moyens pour redessiner la carte sociale ou politique de son 

pays. 

Mais pourquoi ce focus sur le documentaire et pourquoi n'avoir jamais franchi 

le pas vers un film de fiction ? « J'ai trouvé très tôt dans le documentaire un 

champ d'expérimentation très intéressant, confie-t-il. C'est un moyen 

cinématographique pour lutter contre l'amnésie, archiver et raconter la grande 

histoire à travers la petite. » « De plus, poursuit Zaccak, le film documentaire 

ressemble dans sa structure au monde arabe. Il est comme un miroir qui reflète 

son évolution, ses malaises et ses appréhensions. » Le réalisateur, aujourd'hui 

dans la quarantaine, a commencé à témoigner en 1990 de la disparition du 

vieux Beyrouth. Appartenant à une génération qui a vécu la guerre, il tente par 

l'intermédiaire de la caméra de récupérer ces morceaux brisés d'un puzzle de 

vie.  

Le miroir de nos sociétés 

Dans Ya Omri ou 104 Wrinkles , Hady Zaccak filme sa grand-mère. Il narre son 

départ du Liban, son retour, son amour, son mariage, ses enfants, mais aussi le 

Liban d'antan et le problème d'émigration auquel le pays a fait face. Chaque 

ride parle et évoque des souvenirs. Le spectateur plonge dans son regard 

embué, parfois interrogateur, mais toujours chargé d'émotions limpides et 

vives. Si le corps s'est alourdi avec le temps et que l'inertie s'est installée, 

Henrietta est toujours alerte, drôle, digne, malgré les rares visites de certains 

de ses parents. Elle répond aux questions toujours avec le sourire. Sa mémoire 

ne l'a pas lâchée. Elle est cette même mémoire d'un certain Liban vieilli et 

fatigué, mais aussi d'une famille. Chaque spectateur peut se projeter dans ce 

film qui lui rappelle lui-même. 

https://www.lorientlejour.com/author/24-Colette-KHALAF
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Non, ce documentaire n'en appelle pas au pathos, bien qu'il nous arrache 

quelques larmes. Il est teinté de cet humour propre au personnage d'Henrietta, 

véritable brave héroïne du film qui lance une passerelle entre le Liban et le 

Brésil tout en luttant contre la vieillesse. « Filmer ma grand-mère n'était pas un 

exercice facile, avoue le réalisateur. J'ai commencé à le faire en 1992 parce que 

je l'aimais et j'avais peur de la perdre. » Le départ du documentaire était initié 

par un sentiment de préservation. Ainsi, depuis cette date-là, c'est la même 

maison qu'il filme en entrant cependant par des issues différentes. Soit par la 

fenêtre, soit par la porte. Cela suppose donc différents angles de la vie 

d'Henrietta alors qu'elle est assise depuis quelque temps dans ce même 

fauteuil. « C'était un défi pour moi de pénétrer son intimité, reprend Zaccak. La 

question primordiale qui s'est imposée à moi était : quels extraits garder et 

quels autres rejeter ? J'avais fouillé dans ses correspondances, ses albums. 

Avais-je le droit d'inviter les autres à être les spectateurs de la vie intime de ma 

grand-mère ? Il fallait donc faire en sorte d'élaguer le superflu pour aller du 

particulier à l'universel », indique-t-il. Henrietta décède en 2013 et le film 

s'arrête là. « Pendant le montage, elle mourait et revivait maintes fois sous mes 

yeux. Je devais prendre du recul, car j'étais en train de traiter une matière à la 

fois vivante et morte. » 

Encadré par une équipe fidèle depuis 12 ans, à savoir Muriel Aboulrouss à la 

photo, Émile Aouad au montage son, Mouhab Shanesaz (ingénieur du son) et 

Élias Chahine au montage, Hady Zaccak soutient que l'entente était totale sur le 

plateau. « Muriel et moi étions à 100 % d'accord sur le langage 

cinématographique : quand reculer, quand s'approcher, quoi mettre en lumière 

ou en ombre. On attendait également d'être toujours surpris. » 

Ya omri est un hommage à la grand-mère, mais aussi une ode à la vie. 
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Agenda culturel 31-3-2017 
 
Hady Zaccak : ‘‘Le documentaire est un moyen de combattre 
l’amnésie collective’’     
  

 
Dans son dernier documentaire ‘104 Wrinkles’ (104 rides), le 
réalisateur Hady Zaccak brosse un portrait émouvant de sa grand-
mère décédée à l’âge de 104 ans. Une réflexion sur le temps qui 
passe et la mémoire, thème récurrent de sa filmographie, doublé du 
témoignage saisissant et drôle de quelqu’un qui a traversé le siècle. 
‘104 rides' est en salle jusqu'au 19 avril au cinéma Metropolis. 
Rencontre avec son réalisateur. 
 
 
Le tournage de ‘104 Wrinkles’ a commencé en 1992, vous aviez alors 
18 ans. L’idée de faire un film sur votre grand-mère est-elle née dès 
ce moment-là ? 
Le projet s’est concrétisé en film en 2011, je pense. J’étais en train de filmer 
ma grand-mère comme d’habitude et elle ne m’a pas reconnu. C’est la scène 
d’introduction. Ça a été un signal d’alerte. Quand j’ai commencé ce travail, 
en 1992, je ne savais pas vraiment ce que c’était qu’un documentaire. 
C’était plus de l’ordre de l’expérimentation. J’essayais de préserver la 
mémoire d’Henriette. Mais il y a eu une transformation radicale qui m’a 
poussé à filmer avec une équipe et de faire un film en ressuscitant sa 
mémoire. Elle avait déjà dépassé les 100 ans à ce moment-là. Tout ce que 
j’ai filmé avant 2011 est devenu des archives du documentaire. J’utilise 
toujours des images d’archives dans mes films, mais la différence cette fois 
c’est que ce sont des archives personnelles. 
 
C’est d’ailleurs une des clés narratives du film. Vous posez des 
questions à votre grand-mère auxquelles elle est incapable de 
répondre, elle ne se souvient plus. Et la réponse vient d’une vidéo 
d’archive tournée 20 ans auparavant. 

javascript:print_function('');
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Oui, toutes ces années je lui posais les mêmes questions, sur les mêmes 
histoires, pour voir qu’est-ce qui changeait dans son récit, qu’est ce qui est 
de l’ordre de la fiction et ce qui est authentique. C’est pour cela que je cite 
Garcia Márquez au début du film : ‘‘la vie ce n’est pas ce qu’on a vécu, mais 
ce dont on se souvient et comment on s’en souvient’’. Cette phrase qui avait 
un rapport direct avec tout le passage où Henriette vit au Brésil, sur ma 
fascination pour elle, sa façon de raconter les choses. 
Ce qui est intéressant c’est qu’elle était une conteuse. Lorsqu’elle perd peu à 
peu la mémoire, je me transforme moi en conteur de sa propre histoire en 
m’appuyant sur ce qu’elle m’a raconté 20 ans auparavant et dont elle ne se 
souvient plus. Le film montre aussi mes propres obsessions pour la 
mémoire, l’histoire, les archives. Avec ce film, je grandis et je vieillis avec 
elle. 
 
La mémoire est une thématique récurrente dans vos films. Votre 
grand-mère est à la fois un témoin du siècle et, en même temps, 
incapable de se souvenir. Qu’est-ce que dit votre film de la mémoire 
? 
On est tous amnésiques. J’ai commencé de filmer Beyrouth en 1992. C’était 
les années juste après la guerre civile, il y avait un projet d’amnésie 
collective et d’effacement de la mémoire qui s’effectuait à travers le projet 
de reconstruction de la ville en effaçant tout le reste. Au fur et à mesure, j’ai 
pris conscience que le documentaire était un moyen de combattre cette 
amnésie et de faire revivre la mémoire, aussi bien avec des personnes 
historiques (ndlr ‘Kamal Joumblatt : témoin et martyr’, 2015), ma grand-
mère ou une voiture (ndlr ‘Marcedes’, 2012). 
 
‘104 Wrinkles’ est aussi un film sur la vieillesse. A ce titre, vous avez 
choisi de filmer votre grand-mère très frontalement avec de très 
gros plan. Pourquoi ce choix ? 
Quand quelqu’un meurt, souvent, on place sur le cercueil une photo de cette 
personne 10 ou 20 ans auparavant. Il y a toujours ce refus que la vie se 
termine par la vieillesse et par la mort. Ce qui m’a toujours fasciné chez ma 
grand-mère, c’est qu’elle l’acceptait. Elle avait toujours cette volonté de 
vivre qui était bien plus forte que son état physique. Même s’il y a des rides, 
il y a toujours eu cette envie de parler, de rigoler, d’avoir de l’autodérision et 
même de fumer une cigarette. J’ai essayé de montrer ces deux aspects, pas 
seulement le côté sombre de la vieillesse. 
Le plus grand défi, c’était de filmer l’extinction, tout en respectant l’autre. 
D’ordinaire, je ne travaille pas sur des sujets personnels. J’étais donc sur un 
fil très ténu qui me posait beaucoup de questions. C’est très délicat d’entrer 
dans sa propre cellule familiale, quelle image je vais donner de ma mère, de 
ma grand-mère, de mes oncles ? Et au-delà de ça, comment faire en sorte 
que cette histoire très personnelle puisse toucher d’autres personnes ? 
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J’avançais souvent en terrain miné sur ce documentaire. 
 
Quelles réponses avez-vous trouvées à ces questions ? 
Comme je filmais dans des intervalles très longs, cela me permettait de 
réfléchir à la manière de filmer, d’interagir avec elle, d’éviter d’adopter une 
posture de voyeur. J’ai terminé le tournage en février 2013 et elle est morte 
en avril de la même année. Ensuite, j’ai laissé le projet de côté pendant un 
an et demi avant de pouvoir traiter cette matière très personnelle. Quand 
j’ai commencé à découvrir et à organiser les rushs, c’était très dur. J’avais 
l’impression que j’étais en train de ressusciter des morts : ma grand-mère, 
mon oncle aussi qui est mort entre-temps. Quand j’arrêtais de travailler, ils 
étaient morts à nouveau. C’est aussi pour ça que j’ai voulu monter le film 
moi-même, pour pouvoir séparer ce qui est uniquement personnel et ce qui 
peut intéresser les spectateurs. 
 
Quel souvenir garderez-vous de votre grand-mère et qu’est-ce que 
vous voudriez que le spectateur garde de ce film ? 
Ce que je retiens, c’est cette joie de vivre malgré tout, je trouve ça 
fascinant. Pour le spectateur, j’ai essayé de faire un portrait non pas de ma 
grand-mère, mais de LA grand-mère. Un hommage à ces personnages qui 
nous entourent et qu’on oublie parfois alors qu’ils sont fondamentaux dans 
notre vie. C’est aussi un croisement entre l’histoire avec un grand H, dont 
elle a été le témoin durant un siècle, et la petite histoire, la sienne, et sa 
façon de la raconter. 
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 یا عمري" للّبناني ھادي زّكاك: بساطة الحكایة والتصویر
 العربي الجدید-جرجوره ندیم

 3 أبریل 2017
 

). فرغم أن النواة األصلیة مرتبطة 1974(زّكاك ھادي للّبناني )، الوثائقّي الجدید2017تتعدّد العناوین العاّمة لـ "یا عمري" (
تفرض نفسھا على المشھد، انطالقاً من الحكایة نفسھا، أو أعوام)، إالّ أن ھوامش أخرى  104بسرد حكایة العجوز ھنرییات (

من عالم الشخصیة، والمحیطین بھا. ومع أن العجوز تغطي المساحة كلّھا، إال أن منافذ عدیدة تتیح طرح تساؤالت عن مسائل 
 وتأثیراتھ.إنسانیة، كالشیخوخة ومصیرھا، واألزمنة وتحدّیاتھا، والخیارات الذاتیة ونتائجھا، والسلوك الفردي 

وھذا یترافق مع بحٍث مبّسط في مفاھیم أخرى، كالعالقات، والحب، والزواج، والعائلة، والعمر، واالنفعال، والھجرة، والَمْوِطن 
األصلّي. فھنرییات ـ التي یضعھا ھادي زّكاك أمام كامیراه (تصویر مولایر أبو الروس) في مراحل زمنیة مختلفة (وإْن تطغى 

ل جوھر النّص ومناخھ، وتفتح نوافذ على ذاكرةٍ وخیباٍت وأحالٍم معلّقة، وتأخذ حفیدھا علیھا مراحل ال عمر المتقدّم) ـ تُشّكِ
المخرج إلى رحلة في الجغرافیا والذات والذكریات، مع أنھا تفقد أجزاء كثیرة من ماضیھا وراھنھا، بسبب وطأة السنین علیھا، 

 نسّل بین یدیھا.وعطب التذّكر، وألم االنفصال عن أزمنة ت
 

لكن العناوین لن تكشف مضامینھا بشكل مباشر، ولن تتحّول إلى نّصٍ أساسّي، النشغال "یا عمري" بالحكایة األصلیة: راھن 
ھنرییات، وبعض ماضیھا. وھذا إما بالتواطؤ معھا (أي عندما تنفتح ذاكرتھا على معروٍف لدیھا، وإْن یكن قلیالً)، وإما برغبِة 

االنجراف إلى متاھة العمر وكوالیسھ المنغلقة على ذاتھا. والتواطؤ جمیٌل، غالباً، رغم قسوة الزمن المنعكسة على  الكامیرا في
 الجسد، والنظرة الشاردة، والتوھان خارج كّل راھٍن.

 
م شیئاً كثیراً من ذاك الماضي، بقدر ما یبقى آنیاً في كشفھ مالمح التقدّم بالعمر، التي تظھر  مع ھذا، فإن المسار الحكائّي لن یُقدِّ

على الوجھ والیدین والجسد، وعلى الحركة والنطق والتذّكر، وعلى العالقة، شبھ الصامتة، بین ھنرییات وذاتھا، إما باستعادتھا 
 حكایاٍت متفّرقة ال تزال حاضرة في وعیھا، وإما بمشاھدتھا ُصَوراً وأشرطة عنھا ولھا، أو عن مدٍن وبواخر ومیاٍه وأمكنةٍ 

 تعرفھا، أو عن أشخاٍص لھم عندھا معّزة، ولھا فیھم انفعاٌل.
 

لن تقول ھنرییات أكثر من لمحات عابرة عن تاریخ شخصّي مدید. فالذي تتذّكره قلیل، والذي یرویھ ھادي زّكاك لھا، منقوٌل 
مرویة لھ على لسانھا في فترات  عنھا في أوقاٍت سابقة (یقرأ المخرج بعض ذلك في دفتٍر، یُخبر جدّتھ أنھ یحتوي على حكایات
دقیقة)، مستعیناً بُصَور  83سابقة). وبین ما تتذّكره وما تسمعھ من حفیدھا عنھا، یبني المخرج الوثائقّي فیلمھ الجدید ھذا (

ه، فوتوغرافیة، وأشرطة تسجیلیة، وتصویر داخل األمكنة القلیلة لھنرییات، ولعالمھا الصغیر والھادئ. والمادة البصریة ھذ
الموّزعة على أوقاٍت مختلفة، تُظِھرھا في مناسبات عدیدة: زیارة عائلیة، احتفال بعید میالدھا (أكثر من مّرة)، تصویر خاّص 

 بالفیلم، محاوالت تذّكر، تعلیق أو إضافة على بعض ما تتذّكره، إلخ.
 

طرح سؤاٌل حول مغزى تقدیمھا في فیلم وثائقّي، بعد تولیفھا (ھادي زّكاك والیاس شاھین). فھي ھذه، یُ  البصریة المادة في مقابل
(المادة) تكشف ترّھل الجسد، وعطب التذّكر، وثقل الشیخوخة وتعبھا (ھذا مثیر الرتباك بعض مشاھدیھ، إزاء معنى تصویر 

م، و"رفضھم" إیاه). والحكایات قلیلة، والغن ى الدرامّي متواضع، والعالقة اإلنسانیة بین الحفید والجدّة غیر عجوٍز في عمر متقدِّ
  قادرة عن الخروج على بساطة السرد وعادیّتھ.

 
لكن جمالیة "یا عمري"، في المقابل، تكاد تكون حاضرةً في ھذا كلّھ، تحدیداً. إذْ یبدو ھادي زّكاك غیر معنّي بنقل تجربة فردیة 

ونھا "تجربة فردیة" محضة، وإْن لن تروي الكثیر، ولن تبوح بالكثیر، ولن تستعید الكثیر، إلى ما ھو أبعد وأعمق وأوسع من ك
ن الكثیر من تلف النسیان. تجربة امرأة ترافق قرناً بكاملھ، قبل أن تنسحب منھ إلى مثواھا األخیر،  ولن تؤّرخ للكثیر، ولن تحّصِ

اةٍ، كانت ترغب في أن یكونا مختلفین تماماً (وھي تقول ھذا في حاملةً في أعماق روحھا وذاتھا "خیبة" مریرة من عمٍر وحی
 لحظة إنسانیة ھادئة وعفویة، في لقطة تكاد تكون األجمل واألنقى واألصفى).

 
ل بكّمٍ من المشاعر والھواجس اإلنسانیة. لكن "یا عمري" ـ  إسقاطات عدیدة یُمكن لتعلیٍق نقدّي أن یكشفھا، إزاء فیلٍم محمَّ

لبسیطة والھادئة والعادیة، وبأسلوبھ السردّي المتواضع، وبلقطاتھ المشغولة بھّمٍ ذاتّي للمخرج في قول بعض الحّب بتفاصیلھ ا
للجدّة والسینما والحیاة، رغم المرارة والخیبة واأللم الدفین ـ یھتّم بتوثیق األھّم: أن یجعل الصورة السینمائیة تعبیراً عن فعل 

لعیش)، وتحدّي قسوة، كما عن مواجھة العالم بابتسامٍة تخّبئھا تجاعید، وتحمیھا نظرةٌ ملیئة عیش (مھما تكن تفاصیل ھذا ا

https://www.alaraby.co.uk/author/2016/5/19/%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2015/10/21/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2017/4/3/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A-1
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 بالتباسات التاریخ والروح والحكایات.
 

ل أن یَُشاَھد "یا عمري" (یُعرض حالیاً في صالة "متروبولیس ـ أمبیر صوفیل" في بیروت) بعیداً عن كّل  ربما لھذا كلّھ، یُفضَّ
 ٍل أو تنظیر. ذلك أن أفالماً عدیدة یُمكن أن یكون تواضع اشتغالھا سبباً لمتعة الُمشاھدة فقط، و"یا عمري" أحدھا.تفسیٍر أو تحلی

 
 المصدر: المیادين نت

4-4-2017 
 محّمد حجازي

 
حالة خاصة جداً، إنسانیة نعم، تمس شغاف القلب والروح، تتماھى وتقطن الحنايا، 

الراحة مع النفس."يا عمري" الفیلم الجديد للمخرج المتمیز وتُشعر المتابع بالكثیر من 
األخیرة من شیخوختھا التي ختمتھا  21"ھادي زكاك" خّص به جدته راصداً السنوات الـ 

 .سنوات، بعدما عانت من فقدان الذاكرة وعدم القدرة على الحركة 104في الـ 
 
نان يمارس الكتابة واإلخراج، لجّدته دقیقة من النوستالجیا الصادقة من حفیدة ف 83يا عمري" "

العجوز التي أحبھا وحادثھا وعرف الكثیر من ذكرياتھا، وألنه مخرج حمل كامیراه من وقت آلخر يصوّر 
سنوات  104حتى  83جدته تمشي، تنام، تأكل ، تتحدث لذا إحتفظ بلقطات لھا إنطالقاً من سن الـ 

لكن ھادي أخذ منھا كل ما يمكن اإلستفادة منه  ، 2013نیسان/إبريل من العام  8حیث توفیت في 
سنة من عمر وطن مأخوذة بالكامل من سیرة جدته "ھنريیت  100في شريط وثائقي، يروي سیرة 

وأجبرھا حب رجل على البقاء في لبنان، وطي  1933مسعد عويس" التي عادت من البرازيل عام 
 .موضوع العودة إلى البرازيل، وھو ما ندمت علیه الحقاً 

  
عاماً، حاور جدته سألھا عن الكثیر من األمور التي میّزت  21المخرج "زكاك" خطّط لفیلمه طوال 

األزمنة التي مرّت بھا أو عايشتھا، وإستخلص منھا العبر، من الحربین العالمیتین األولى والثانیة، 
ل ما يخطر في البال من والحرب على لبنان، مع آراء في الحب ، الزواج، األوالد، الھجرة، الرجل، وك

عناوين، كان الفیلم عمراً كامالً إستخدمت السنوات المئة بكل أحداثھا وتطوراتھا، رديفة لسنوات 
الجّدة "ھنريیت" ما بین الشیخوخة المرھقة، وفترة المعاناة من األلزھايمر، وعدم القدرة على 

نفسه طوال مدة الفیلم، وحین التعرف على الجمیع خاصة "ھادي" الذي لم يتعب من التعريف عن 
 .تنتبه إلى كونه حفیدھا تبادره باكیة: تقبرني

  
ال شك أننا أمام حالة سینمائیة غیر مسبوقة بھذا القدر من العاطفة والمیلودراما. تواصل نموذجي 
بین األجیال، ودراما فقدان الذاكرة في مرجلة عصیبة من العمر، مع تذكّر اللحظات الحمیمة من 

یاتھا تحديداً جمالھا الذي كان محط لفت إنتباه كل من عرفھا، لكنھا تنسى أسماء أبنائھا شريط ح
وإخوتھا وعندما يتم تقريب الشخصیات إلیھا تصرخ" يا حبیبي، يا تقبرني" وتعاتب إبنھا وإبنتھا على 

بدو في غاية غیابھم الطويل عنھا، وعندما يخصّونھا بإحتفالیة خاصة في عید میالدھا تبكي تأثراً، وت
البھجة عندما يجتمع من حولھا األبناء واألحفاد والمعارف. تغیب الجدة"ھنريیت" لكن الحفید 

 ."ھادي" قام بالمطلوب ووفى جدته حقھا من اإلھتمام والتقدير
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 أضواء على تجربة متفّردة في السینما اللبنانیة | ھادي زكاك: مؤّرخ ذاكرتنا الحمیمة
 

 

 «يا عمري«المخرج وجدته خالل تصوير 

اختار الفیلم الوثائقي بوصفه الشكل الفنّي المناسب لروي السوسیولوجي والتاريخي اللبناني، 
بكّل إحاالت السیاسة وسجال الراھن، ضمن أسلوبیّة خاصّة. بعد سلسلة أعمال قاربت التاريخ 

شخصي، » يا عمري«ھو يعود بـ والذاكرة والطوائف والفسیفساء االجتماعیة المركّبة، ھا
وحمیمي، وعاطفي، أقرب إلیه من أّي من أعماله السابقة. مع ذلك، سیتماھى كل مشاھد مع 

 تفاصیل ھذا الفیلم المینمالي الذي يخاطبه بطريقة أو بأخرى

 14/4/2017-جریدة األخبار-علي وجیھ

بعبارة ». نروي بھا ھذه الذكرياتالحیاة لیست ما عشناه، بل ھي ما نتذكّره، والطريقة التي »
د  82» (يا عمري«)، يفتتح ھادي زكاك جديده 2002» (عشُت ألروي«ماركیز الشھیرة في كتابه 

) يستعمل أكثر اقتباس معبّر عن سینماه، 1974التسجیلي اللبناني ( . Wrinkles 104 (2017ــــ 
 .ي وجه التحوّالت العاصفةوفھمه للفیلم الوثائقي. المادة الحافظة للزمن والذاكرة، ف

الشكل الفنّي المناسب لروي السوسیولوجي والتاريخي اللبناني، بكّل إحاالت السیاسة وسجال 
الراھن، ضمن أسلوبیّة خاصّة بصاحبھا. افتتاح الشريط بمرجعیّة مالئمة لمحتواه، لیس جديداً على 

ثائقي من لجنة تحكیم االتحاد أفضل و – 2011» (مارسیدس«عناوين زكاك اللّماحة. ھا ھو يبدأ 
، جائزة »2011مھرجان دبي السینمائي الدولي «ضمن » فیبريسكي«الدولي لنّقاد السینما 

في » 2012مھرجان الجزيرة الدولي لألفالم التسجیلیة «الجزيرة الوثائقیة ألفضل فیلم طويل ضمن 
 في تونس، جائزة 2012» عربیةلقاء نابل الدولي للسینما ال«قطر، الجائزة الثانیة مناصفًة ضمن 

Best Original Film  في المغرب، جائزة » 2015مھرجان أوروبا الشرق للفیلم الوثائقي «في
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بما قاله أمین الريحاني يوماً: ») 2012مھرجان موناكو الخیري للسینما «ضمن » اكتشف العالم«
نة الوطنیّة. في ضعف الطوائف الطائفیّة ھي لفظة أخرى لحّب الذات. الطائفیّة ھي نوع من الخیا«

 .«قوّة الوطن

 نتیجة ساحرة في رصد تغوّل الشیخوخة، واالنھیار المتسارع للذاكرة والجسد والحیوية

التي » ھنريات«بالتعريف ببطلته. ھي جّدة ھادي زكاك » يا عمري«يشرع الشريط البیوغرافي 
نفسھا، وإلى حفیدھا، الذي يعرض فیديوھات تتجاوز قرناً من العمر. يتّم ذلك من خالل تعرّفھا إلى 

. يقفز إلى صورة جمیلة باألبیض واألسود، عندما كانت 84التقطھا بنفسه، مذ كانت في سّن الـ 
بكامل الجمال واألنفة واألنوثة، مع » ھنريات«، تظھر »الزمن الجمیل«. كمونالیزا لبنانیّة من 38تبلغ 

اللتقاطة بوستراً للفیلم، ألنّه يريد التأكید على أھّم ابتسامة خفیفة على الوجه. زكاك اتخذ ا
أسباب صناعته. إبقاء التیتا المتداعیة في أبھى انطباع، لیراھا الجمیع كما ھي في عیني الحفید 

والعائلة. التعبیر عن العرفان تجاھھا. الرابط بینھما واضح منذ الصغر، إذ كان يكتب حكاياتھا في 
د.) للبناني محمود قعبور، مع التقاء  50، 2010» (تیتا ألف مرّة«، يذكّر بـ دفتره. حّب عابر لألجیال

 .الوثائقیین في جوانب، وافتراقھما في كثیر
ھكذا، يفصح الفیلم عن نفسه منذ البداية. شخصي، حمیمي، عاطفي، وأقرب إلى خصوصیات 

أّمه وأبیه في أوروبا، )، عن شھر عسل 2013» (58ھاني مون «صانعه من بقیّة عناوينه، بما فیھا 
تزامناً مع اشتعال نزاع أھلّي في لبنان. الشريط المختلف يتطلّب عقلیًة مغايرة عن المعتاد في 

على قیاس بطلته، من دون حذلقة أو تفرّع. » يا عمري«فیلموغرافیا صاحبھا. لذلك، تبقى معالجة 
، »صغیر«إلى فیلم ذاتي مینیمالي  ذكاء في االلتصاق بھا، وعدم تحمیلھا ما ال طاقة لھا به. حاجة

 – 2015» (كمال جنبالط: الشاھد والشھادة«فصول، ھي  8وثائقیة منھكة من » ملحمة«بعد 
، أفضل إخراج وأفضل موسیقى وأفضل تولیف 2016أفضل وثائقي في الجوائز الفرنكوفونیة للسینما 

 .(2016في جوائز األفالم اللبنانیة 
، انطالقاً من الذاتي إلى العام. شجرة »ھنريات مسعد عويس«رة ھذا ال يعني عدم إنعاش ذاك

، تأخذ إلى موجة ھجرة اللبنانیّین العارمة إلى البرازيل، من أجل فرص عمل، 1470العائلة منذ عام 
وفراراً من التجنید اإلجباري. تقود إلى سیر األب والعم واألخوة، الذين كان لبعضھم اختراعات 

الذاكرة، تنقلب األدوار. زكاك يحكي لجّدته عن عودتھا من ريو دي جانیرو إلى وإنجازات. مع تھاوي 
 .، عن حبّھا لرجل، وزواجھا خطیفًة من آخر، عن األخوة واألبناء وتوالي األيّام1933بیروت عام 
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تسأل التیتا باستغراب محّق. ھي ال تدرك أّن حفیدھا حّضر نفسه » من وين بتعرف كل ھیدا؟»
ل أن يتحّدث إلیھا. عاد إلى أرشیفه الشخصي تصويراً وتدويناً وتسجیالً على الكاسیت. جیّداً، قب

تاريخ لبنان الحديث: من اإلمارة «جلب سیرة ومستندات العائلة. لجأ إلى مراجع متخصصة، منھا 
لطوني ضو، » معجم القرن العشرين: وجه لبنان األبیض«لفواز طرابلسي، و» إلى اتفاق الطائف

لرشید الضعیف. إنّه دأب زكاك في التدعیم التاريخي، مھما تطلّب من جھد ونبش. » البحر تبلیط«و
كمال جنبالط: الشاھد «غالباً ما يبحث بمفرده. أحیاناً يشرك آخرين، مثل الزمیل محمد ھمدر في 

 .وغیره» والشھادة
. ھادي توثیق يستھدف، في معظمه، الیومي االجتماعي الموازي للحدث السیاسي المعروف

، الذي أرّخ لحوادث دمشق الیومیّة منتصف القرن »البديري الحالق«زكاك ھو أنا لبنانیّة حداثوية لـ 
، »كمال جنبالط: الشاھد والشھادة«على ھیئة تسجیلي محنّك. في » شھرزاد«الثامن عشر. 

عروفة، تمّس جاء التوثیق أكثر صرامًة وإنھاكاً ومباشرًة سیاسیًّة، كونه بیوغرافیا عن شخصیة م
 .حقباً وأسماًء ومنطقة برّمتھا. ھادي بارع على الضفتین. فنّان في اللعب بینھما

. نقطة ذھبیّة، عادًة ما 2013 -1992معايشة نادرة يحققھا الحفید، الذي صوّر بطلته بین عامي 
م نكن أبداً ل«تتوّج وثائقیات الشخصیات الحیّة، أو األحداث المستمرّة. في التسجیلي البديع 

سنة. زكاك  13د.)، رافق المصري محمود سلیمان أّماً وأوالدھا على مدى  99ــــــ 2015» (أطفاالً 
لفترة أطول، ما مكّنه من مقارنة حالتھا وأقوالھا بین الیوم واألمس. تعاقب مغٍر » ھنريات«فعلھا مع 

 8نواع كامیرات، مثل بین الزمن الفیلمي والزمن الحقیقي. استعراض غیر مقحم لوسائط توثیق وأ
النتیجة ساحرة في رصد تغوّل الشیخوخة، واالنھیار المتسارع للذاكرة  .HD ملم وصوالً إلى الـ

بمعناه الدقیق. يحیل على » التسجیلي«. إنّه الفیلم 100والجسد والحیوية، خصوصاً بعد عمر الـ 
احیة أخرى تكشفھا السنوات: د.) لريتشارد لینكالتر. ن 165ـــــ  2014» (صبا«معادل روائي ھو 

ھوس ھادي زكاك المبكّر بالسینما الوثائقیة. تفتح الوعي على حرب أھلیّة طاحنة، يدفع الشاب 
إلى الھروب نحو العدسة. حصل ذلك مع صنّاع لبنانییّن كثر، مثل فیلیب عرقتنجي (األخبار 
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مي. ينال دبلوماً في الدراسات ) وآخرين. يتوّج ھادي الموھبة والھواية بالتحصیل األكادي9/2/2017
الجامعة «السمعیّة المرئیّة، من معھد الدراسات المسرحیّة والسمعیّة المرئیّة والسینمائیّة، في 

. ھو أستاذ ھناك منذ عام 2001، ثّم ماجستیراً في اإلخراج السینمائي عام 1997عام » الیسوعیّة
 Fémis ج والتولیف واإلنتاج، في كّل من. ال يكتفي بذلك. ينخرط ضمن ورش عمل في اإلخرا1998

، وھي أكاديمیّة السینما األعرق في 1996عام » المدرسة الوطنیّة العلیا لمھن الصوت والصورة»
، 1999في بروكسل عام » المعھد الوطني العالي لفنون األداء وتقنیات البث» INSASفرنسا، و

 .، إضافًة إلى دول عربیّة وأفريقیّة2007 في بوتسدام» جامعة بابلسبیرغ كونراد وولف للسینما«و
مستقرة: » عائلة«، التي يعمل باسمھا ضمن ZAC Films على الصعید العملي، يؤّسس شركة

السینماتوغرافیّة مولایر أبو الروس، ومصّمم الصوت والمكساج إمیل عوّاد، ومھندس الصوت مھاب 
ادر وغیرھم. يتكلّل المشوار بأكثر من شانه ساز، والمولّف إلیاس شاھین، والمترجم مالك أبي ن

 - 1929وثائقیاً حتى اآلن. يبدأ بإنجاز كتاب بالفرنسیّة عن تاريخ السینما اللبنانیّة بین عامي  20
). أيضاً، يصنع عنھا 1997، »دار المشرق» («السینما اللبنانیة، مصیر نحو المجھول«، بعنوان 1996

» ألف لیلة ولیلة«. يقّدم 2003عام » ان من خالل السینمالبن«و» سینما الحرب في لبنان«وثائقیي 
)، عن 2006» (الجئون مدى الحیاة«)، و1999بیروت  Docudays الجائزة األولى في – 1999(

القضیّة الفلسطینیّة، ومعاناة الالجئین في المخیّمات. يستكشف بیروت من عیون فنّانین 
)، كما عواصم 2011» (تاكسي بیروت«)، و2000» (بیروت وجھات نظر«وسائقین، في كّل من 

 .)2012» (تاكسي صنعاء«)، و2003» (سندباد في بغداد«أخرى في 

أصداء سنیّة من «)، و2007» (أصداء شیعیة من لبنان«)، و2007» (حرب السالم«تأتي ثالثیة 
. 2006تّموز )، عن االنقسام األفقي والعامودي، وھواجس الشباب ما بعد عدوان 2008» (لبنان

الجائزة  – 2007» (التسرّب النفطي في لبنان«تكتمل إلى رباعیّة عن آثاره االجتماعیّة والبیئیّة في 
في إيطالیا). يتابع » 2007المھرجان األوروبي والمتوسطي لألفالم المتعلقة بالبحر «األولى ضمن 

الجائزة  - 2009» (في التاريخدرس «في التباين الطبقي والطائفي ما بعد الحرب األھلیّة. يصوّر 
عن حصص التاريخ في المدارس، وعدم ») 2010مھرجان الفیلم العربي في روتردام «األولى ضمن 

االتفاق على منھاج تاريخ موّحد. يتابع بذكاء حاد حول لبنان منذ نھاية الخمسینیات، استمراراً إلى 
تاريخیّة، من خالل  -ءة بیوغرافیة يلحقه بقرا». مارسیدس«تشكّل وتكريس النظام الطائفي في 

موقعه ». يا عمري«، وصوالً إلى الذاتي والعائلي في »كمال جنبالط: الشاھد والشھادة«
لى حرفیة صاحبه، نموذج في الدقة والتوثیق. دلیل ع /http://www.hadyzaccak.com اإللكتروني

 .ومّخه المنظّم في العمل
لھادي زكاك، والكامیرا التسجیلیة » مغارة علي بابا«من البديھي أّن بلداً معّقداً مثل لبنان، يعّد 

عموماً. يمرّ اشتغاله على الوثائقي بثالث مراحل: البحث، والتصوير، والبوست (طاولة المونتاج) 
نیة مع المولّف ومصّمم الصوت. طبعاً، كّل شيء في خدمة المؤلّف من مرحلة أولى شخصیّة، وثا

الموضوع. أّي كادر قديم، أو حرف، أو مخطوط، أو أسطوانة، أو كاسیت... لكّل شريط أسلوبه 
 .وصورته وتحضیره السیناريستي، من دون اإلخالل بذاتیته المعروفة

http://www.hadyzaccak.com/
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دمشق الیومیّة منتصف القرن  ، الذي أرّخ لحوادث»البديري الحالق«كأننا به نسخة لبنانیة من 

 الثامن عشر
 

، ينساب السرد من خالل كالم الجّدة مع الحفید واالبن والبنت، وتفاعلھا مع الصور »يا عمري«في 
وأشرطة الكاسیت وموسیقى التانغو. تعتاش الصورة بین ضبابیّة تفاصیل الحاضر، عدا وجه 

ضوح وشجن الماضي، كمعادل للشباب ، كداللة على ذاكرتھا وإدراكھا وبصرھا، وو»ھنريات«
، والشھادات الحیّة، والكتابة على Remake والنوستالجیا. في أعمال سابقة، نرى إعادة التمثیل

 ...، والفیديو آرت، والتعلیق بلسان البطل، أو بقراءة كلماته»ستوب موشن«الشاشة، والـ 
 على بدايته. ذاتیته بارزة، حتى لو ھويّة ھادي زكاك ال تخفي نفسھا. يمكن معرفة فیلمه بعد ثوانٍ 

كان الموضوع كبیراً، كما لو أنّه يكتب التاريخ على طريقته، صانعاً ذاكرًة بديلًة قادرًة على جمع 
يالمس شغاف القلب. يسیل دمعاً. يرسم بسمًة حتى األذنین. زكاك قادر » يا عمري«المختلفین. 

ة. يوضّب شريطه بحرص جرّاح أعصاب، وصبر على فعلھا، حتى في تناول أھوال الحرب األھلیّ 
نّساج إيراني، ورقّة شاعر رومانسي. يدغدغ الروح والعقل في آن. يقول الكثیر عبر الفنّي 

ھدوء موّجه إلى قلب الھدف. ال انفعال أو استعراض أو إثارة ». الوثائقي الرومنطیقي«والجمالي و
أنّه يمنحھا أبعاداً أشمل بذكاء منظوره. تصبح بنت  مجانیّة. صحیح أّن أفالمه شديدة اللبنانیّة، إال

، ونجرّب »كمال جنبالط«المنطقة كلّھا، راھنًة، حیويًة، وتعني كثراً. لنقتطع الفصل األخیر من 
 .إسقاطه على ھواجس الحاضر، وأسئلة المستقبل. النتائج ستكون مدھشة

غافیة، فیما تُعرض شرائح صور ال» ھنريات«ماذا عن التوظیف السیمیائي للقطة؟ لنأخذ مشھد 
». صار عمري.. ألف، تنین، تالتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة...«للبنان، على الجدار إلى جانبھا. 

كل واحد بّدو صالحو، بدھن «تقول بعفوية عجیبة، كأنّھا تتكلّم عن البالد. تردف عن السیاسیین: 
توى األوّل. فیلموغرافیا ھادي زكاك ثروة ھذا ذكاء الطرح، والطبقات الكامنة تحت المس». جیبتھن

 .«يا عمري«سینمائیّة. مشاھدتھا تستحضر تیمة رؤوف خلیف الشھیرة: شيء كبیر 

 01/204080ـــ لالستعالم: » متروبولیس أمبیر صوفیل«نیسان (أبريل) ـــ  19حتى »: يا عمري»

 ادب وفنون
 ۲۰۱۷نیسان  ۱٤الجمعة  ۳۱٥۳العدد 
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 حیاتناسینمائّي 
 

 14/4/2017األخبار، -بیار أبي صعب

، فحین نتحّدث عن ھادي »الرجل ذو الكامیرا«إذا كان المعلم الروسي تزیغا فیرتوف، أبو السینما التسجیلیّة، قد ثبّت مصطلح 
تأخذنا إلى المشاھدة، » الشاھد«إنّھ السینمائي الشاھد. ». الحكواتي ذو الكامیرا«زّكاك یمكننا ببساطة أن نشتق لھ لقباً موازیاً: 

 .وأیضاً إلى الشھادة. یصنع األفالم لیشھد

بشكل من األشكال. لكن ھذا المخرج اللبناني الشاب بالذات، » شاھد«كل مثقف ومبدع وأدیب وفنّان، وسینمائي تحدیداً، ھو 
شھ، یحییھ، یعید تركیبھ. فالتولیف یذھب إلى الماضي، ماضینا المشترك وماضیھ الحمیم، ینب». یشھد«حرفتھ وھوایتھ أن 

أساسي في أعمالھ. یروي لنا الحكایات على طریقتھ، معیداً توظیف المواد األرشیفیة بدینامیّة جدیدة، خاصة، سردیّة، متخیّلة 
 .«التوثیق الروائي«غالباً. معھ نتحّول بسرعة من التوثیق البحت، إلى التوثیق االبداعي، ویمكن أن نغامر بمصطلح: 

شاعر األرشیف ھو، ھادي زّكاك. یغوص في مناجم الوثائق، ویصنع منھا قصصاً. یقتفي أثر الصور واألشیاء، الوجوه 
والكلمات واألماكن، یتلّمس بصماتھا على ذاكرتنا الجماعیّة. یُنطق الوثیقة، أو المادة األرشیفیّة، أكانت صورة قدیمة باألبیض 

كما كنّا نسّمیھا في سینما الطفولة ألنّھا تسبق عرض الفیلم)، أو » المناظر» («اللبنانیّة األحداث«واألسود، أو لقطة من أفالم 
مجّرد سیارة. یجعلھا، كل مّرة، تروي حكایتنا، تاریخنا المكتوم، ذاك القابع في ظل التاریخ الرسمي المكّرس. وإذا كانت 

طلھ الخفي، فھو یروي األحداث (واألصّح یعید روایتھا) من موقعھ الحرب االھلیة اللبنانیّة من تیماتھ األثیرة، وكمال جنبالط ب
في الھامش، بعیداً عن الروایة الرسمیّة. یروي بحساسیتھ، بذاتیة تخّصنا جمیعاً، وتأسرنا. بشاعرّیة مدھشة كما أسلفنا. یقارب 

ھ دائماً على الراھن حین ینظر إلى الخلف، الحنین، لكنّھ ال یسرف في استعمالھ. یحیي الماضي لكنّھ ال یدعونا إلى تمجیده. عین
وحین ینبش كالولد الشقي الصنادیق القدیمة، ویحركش بھا. لكنّھ لیس متلصصاً في كل ذلك. أفالم ھادي زّكاك تنضح حیاء، 

كمال  »وھو یتواضع أمام موضوعھ حتّى االمحاء أو التماھي. ھذا األسلوب بلغ ذروتھ مع فیلمھ السابق عن
الفیلم بمھارة جوھرجي، ونزاھة قاض نزیھ، في التعامل مع تاریخنا االشكالي وأسئلتھ المعلّقة.   لقد نحت«  .(2015)جنبالط

الحرب اللبنانیّة على لسان سیارة وأعاد إحیاء القائد التاریخي، جاعالً إیّاه یحكي لنا مسیرتھ وفكره. قبل ذلك روى زكاك سیرة 
 .، صاحبة المكانة العریقة ذات عصر، في فضائنا وحیاتنا« (2011)مارسیدس »الـ

یشتغل على ذاكرتھ   یذھب أبعد من كل ما سبق. فھو ھنا،«  (2017)ريیا عم »وھا ھو ھادي زكاك مع فیلمھ الطویل
وذاكرة عائلتھ. والذات حاضرة في مسار ھذا السینمائي الذي یترّصد العالم بجوارحھ. نتذّكر قصة شھر عسل والدیھ عشیّة 

لكّن رحلتھ ھذه المّرة طویلة، ومضنیة، عبر القرن العشرین، بین لبنان  .(۱۳۲۰، «58شھر عسل ) «»٥۸ثورة الـ «
أعوام، والحقتھا الكامیرا حتى النھایة لتحاول أن تلملم  ۱۰٤والبرازیل. لقد اشتغل على ذاكرة جّدتھ ھنرییت التي عاشت 

أغراضھا. یصّورھا على امتداد سنوات أضغاث الحكایة. یوظف كل ما تقع علیھ یده: ألبوماتھا، وتسجیالتھا، ورسائلھا، و
بین البیت العائلي والشالیھ البحري الذي أمضت فیھ أیّامھا األخیرة. … وھي تستعید فصوالً من شبابھا وقصص حبّھا وعائلتھا

لھارب، یعتمد زكاك األسلوب الحلزوني، في كتابة فیلمھ المتصاعد بشكل دائري، إلى الذروة. یتعّمد التكرار، اللتقاط الزمن ا
وتأّكل العقل والجسد والحواس. یلعب بشكل متواصل على الذاكرة في مواجھة النسیان. الذاكرة ھي الوثیقة المحفوظة في 

النھایة، وھي السینما التي تخادع الوقت، وتقاوم النسیان. وكالعادة نكتشف من مشھد إلى آخر، أن ما نتفّرج علیھ لیس قّصة 
حكایة لبنان وناسھ وتاریخھ وتناقضاتھ وروافده الثقافیّة، من عصر إلى » یا عمري«ّصتنا. زكاك الخاصة كما یفترض، بل ق
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آخر، على امتداد قرن كامل. ھذه السیّدة الصغیرة ھي أّمنا. وھادي سینمائّي حیاتنا وشیخوختنا. مؤرخ وجداننا الجماعي. لذلك 
 .تراه یقف على حدة بین أقرانھ في لبنان والعالم العربي

  | @PierreABISAABكم متابعة الكاتب عبر تویتریمكن
 ادب وفنون

 ۲۰۱۷نیسان  ۱٤الجمعة  ۳۱٥۳العدد 
 

 "یا عمري"
 بركات نجوى

 9 مایو2017-العربي الجدید 
  
حفیدھا، وھو مخرج الفیلم ظھر ھنریات على الشاشة الكبیرة، وھي في عمٍر متقدّم جدا، تكاد ھي نفسھا ال تصدّقھ. فحین یسألھا ت

ھادي زّكاك، عن عمرھا، تجیبھ، من بین ما تجیب بھ، إن من غیر الالئق أن تُسأل امرأةٌ عن عمرھا. وحین یُطلعھا أنھا 
  وبعدني طیبة؟". 102تجاوزت المائة بسنتین، تصرخ مصدومة غیر مصدقة: "

تعّرینا شیئا فشیئا من تاریخنا وعالقاتنا وذكریاتنا، لتبقي لنا القلیل تنسى ھنریات، والنسیان ھنا كأنھ من النعم النادرة لشیخوخٍة 
  القلیل من نكھة حیاةٍ عشناھا، وبقي طعُمھا تحت اللسان یشبھ مذاَق شيٍء نعرفھ، وال نقدر على تحدیده.

مضى، ومما كانت قد تنسى ھنریات كمن یغفو، وحین یذّكرھا حفیدھا بصوتھ الصارخ في أذنھا، المردّد تفاصیل وأسماء مما 
أخبرتھ إیاه، ودّونھ صغیرا على دفتر، تستفیق، فتضحك أحیانا، وتندھش أحیانا أخرى، وال یوائمھا ألبتّة أن تتذّكر، ألنھا، كلما 

انتعشت الذاكرة واستعادت أمرا، بكت، مدركةً فجأةً أن حیاتھا كلھا باتت حفنة تراٍب ذّررھا الھواء، وأنھا ماضیةٌ، ال محالة، 
  بخطًى بطیئة وثابتة، نحو مزید من االنطفاء.

وكمن یرید أن یعّوضھا عن ھذا االختفاء التدریجي لكل ما كانت علیھ، وعاشتھ یوما، یضع ھادي زّكاك صورة جدّتھ ھنریات 
أشیاء،  في وسط الشاشة، وال یحید عنھا، كأنھ بجعلھا دائمة الحضور، واضحةً تماما وسط ضبابیة ما یحیط بھا من دیكور أو

یعید إلى جدّتھ أھمیتھا، حضوَرھا، ھي التي سترشدنا لقطاٌت وصور أخذت في مراحل مختلفة سابقة من عمرھا، إلى ما كانت 
علیھ. فھذه السیدة التي باتت الیوم كھلةً أكل دودُ النسیان ذاكرتھا وعاث فیھا، عاشت قرنا بأكملھ، بسنواتھ وساعاتھ ودقائقھ، 

غیّراتھ، بأفراحھ وأتراحھ، ھي التي جاءت من البرازیل إلى حیث ھاجرت في أواخر القرن التاسع عشر، بتحوالتھ وأحداثھ وت
في زیارةٍ قصیرة إلى لبنان الثالثینیات، بعد أن وعدت أباھا وأقسمت بأال تبقى وبأن تعود إلیھ، إال أن الظروف جعلتھا تُغرم 

  حین على عودتھا إلى وطنھا األم، كما أخبرت حفیدھا. بالشاب أنطوان، فبقیت وتزوجت وأنجبت، ثم ندمت بعد
وعلى الرغم من إرادة الحفید إظھار ھنریات كما كانت علیھ أیضا، أي كما لم تعد، وما لیست علیھ اآلن، فإن رغبةً كبیرةً تتملّك 

في أعیاد میالدھا، مبقیا على الُمشاھد بأال تحید الكامیرا عنھا إلى لحظاٍت أخرى سابقة، مضافة، حیث نراھا في یومیاتھا و
راھنھا الحالي، على فراغ أیامھا توقّعھ وجباٌت تطعمھا الخادمة إیاھا، وزیاراُت أبناٍء ال تخطئ في التعّرف إلیھم، شاھقةً شھقتھا 

  لرؤیتھم، مختنقةً بذكرى ابتعادھم وغیابھم عنھا: "ما عدتم تحبونني".
. تتذّكر ابنتھا. ثم تتذّكر ھادي حفیدھا. وتتذّكر ابنھا روبیر، وتعاتبھ باكیةً، ألنھ لم یأت ال تنسى ھنریات حین یأتون إلیھا لتذكیرھا

إلى زیارتھا منذ فترة. تنادیھ باسمھ أكثر من مرة، وھي، بمناداتھ وبترداد اسمھ، تقول الكثیر عن شوقھا، وعن خسارتھا، وعن 
  ا الواھن المتھالك، المتھادي على حافة الموت.عجزھا ووحدتھا وعزلتھا في شیخوختھا المتقدمة داخل جسدھ

وإذ ینتھي المخرُج من واجب إطالعنا على ماضیھا، یترك لھا كل األمر. فإذا بھا متجلّیة في لحظات اختالئھا بنفسھا، في كنبتھا 
ى اإلشعال. وفي تسّرح شعرھا األبیض بمشطھا األزرق، أو في سریرھا تتغلّب على سیجارةٍ تتالعب بین أصابعھا عصیةً عل

المرحلة األخیرة، غائرة المالمح، مطفأة، صامتة، مطویة الجسم، محنیة الرأس والرقبة، كأنھا االلتماعة األخیرة لشمٍس شارفت 
  على الغیاب.

سنوات، یُجلس المخرج كامیرتھ في المكان الذي فرغ منھا، فیُظھره ساكنا، ھامدا، كأنما  104وإذ تغیب ھنریات عن عمر 
 ل إن سیدتھ التي بقیت تشغلھ، طوال سنوات عمرھا، ستبقى ذكراھا ھنا لتشغلھ، ربما بعدُ إلى حین.لیقو

 
 

______________________________________ 
 )،2006( الحیاة" مدى "الجئون األخرى أعمالھ من وإخراجھ. زكاّك ھادي كتابة من والعشرون السادس الوثائقي عمري" "یا

 ).2015( والشھادة" الشاھد جنبالط، "كمال و )2011( "مرسیدس" ، )2009( التاریخ" في "درس
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 2017-10-12-األخبار

 

 2017-10-24عّمان، -الغد

 "یا عمري".. الجدات یكتبن التاریخ
فیلمھ الوثائقي "یا تلك العالقة القویة العمیقة مع الجدة "التیتا"، التي نقلھا لنا المخرج اللبناني ھادي زكاك في  -الغد -عمان

عمري"، تتعدى إطار عالقة قرابة عادیة، فھي تاریخ عائلة وأم، لحظات جمعھا لتبدو ھشاشتھا مذھلة من الخارج وقوة عظیمة 
أعوام "ھنرییتا  104من الداخل، یستخرجھا من بین ثنایا سنوات طویلة من التسجیل واألرشفة العائلیة لیحكي حكایة جدتھ ذات 

 مسعد".
مري"، الذي عرض أول من أمس بتنظیم من الھیئة الملكیة لألفالم وبحضور زكاك، لیس بالفیلم السھل، فھو یثیر مخاوف "یا ع

 أن یكبر الفرد من جھة، وفي الوقت نفسھ یعكس أھمیة الترابط العائلي من جھة أخرى.
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لكنھا ال تتذكره في البدایة لیدخلنا شیئا فشیئا في أول مشھد یفتتح بھ الفیلم أثناء قیام المخرج ھادي بزیارة جدتھ التي یحبھا، و
 ذكریات نعیش شفافیتھا وعفویتھا وھو یغوص في الذاكرة.

خصوصیة الفیلم لیست تلك العالقة المتینة التي جمعت زكاك و"التیتا" وحسب، بل ھي الرغبة في التقاط أكبر قدر من كل شيء 
 عائلیة إلى جانب اإلرث الكبیر الذي تمثلھ المليء بالروح والحب.یتعلق بھا، حدیثھا ذكریاتھا، حضورھا واللمة ال

، فیھا كثیر من الحكایات التي ترویھا ھنرییتا الشخصیة الفریدة، 2013-1992األرشیف المستخدم وصوره زكاك بین األعوام 
وثیقا لتطور التصویر وصناعة مستخدما أنواعا مختلفة من الكامیرات التي تطورت على مدى تلك السنوات، لیغدو فیلمھ أیضا ت

األفالم، وھو الذي في أفالمھ دائم الغوض في تاریخ جوانب الحیاة في لبنان، وعالقتھا مع ساكنیھا وانعكاساتھا على تركیبھا 
 وثقافتھا وناسھا.
 وجھ ال ینسى

ط تعابیر وجھھا الذي وشمت فیھ فیما یمر وجھ التیتا ھنرییتا على الشاشة الذي اقترب منھ ھادي من خالل عدسة كامیرتھ لیتلق
السنین أثرھا، وھي تروي ماضیھا منذ وصلت إلى لبنان ومغامراتھا قبل أن تتزوج، والحب وتاریخ األسرة، لیفتح لنا زكاك 
 باب حیاتھ العائلیة ویجعلنا جزءا منھا.

شاھد بحمیمیتھا وقسوتھا وحبھا فتغدو شخصیة الجدة تمثل كل جداتنا، وال یمكن تجاھل تكوین عالقة تفرض نفسھا على الم
وألمھا، من خالل العدسة التي تلعب دور الراوي والذاكرة في سبیل إحیاء ما بدا لنا أن ھنرییتا نسیتھ بدءا من أول مشھد في 
 نسیانھا لحفیدھا زكاك.

ألم في عیون تتأمل  فھي التي تجلس على مقعدھا نفسھ منذ بدایة الفیلم بصوت غائر، حركة تكاد تكون قلیلة، جسد منكمش،
وجوه من یزورھا باحثة عن أسمائھم بین ثنایا ذاكرتھا التي تأتي وتذھب على وضمات تشعر بفخر بما عاشتھ وعایشتھ، في 
حین أن تلك العدسة نفسھا دونت كل تفاصیلھا في وجھھا المجعد وشفة حملت ابتسامة ساكنة، جلد رفیع وعروق دقیقة بضبابیة 

 ي جعلت من الجدة حبیسة داخلھا.أطراف الكامیرا الت
وھنا أصبحت الكامیرا ھي المكمل لكل ما فقدتھ ھنرییتا، لیعود زكاك في الذاكرة لمراحل مختلفة من اللمات العائلیة، التي كانت 

تي فیھا الجدة واعیة بشكل أكبر، مبرزا بین صور أرشیفیة وتفاصیل من تاریخ العائلة العریق واألبناء وبحضور ھنرییتا ال
وثقت حضور الجمیع وبوثائق، عادت بنا لراقصة التانغو والمشاكسة، العاشقة، األم، كلھا سجلت بعدسة مخرج ترك بصعوبة 
عمق العالقة وحساسیتھا، وكأنھ یحاول ترمیم نسیانھا بالذكریات التي منحتھ إیاھا حتى أنھ كان یدون ما روتھ لھ في إحدى 

 عاما. 16مراحل عمره وھو في عمر 
ما ال یمكن أبدا إعادة ما سرقھ الزمان، إال أن "یا عمري" ربط بین أواصر القرابة الممحوة بالقرب التصویري، وبین الحب رب

الذي احتضنتھ ھنرییتا للحیاة، بدون أي شروط، وھو ما یجعل العائلة حقیقیة بین زیارات مخطوفة، وأسماء ووجود تتالشى مع 
وقت نفسھ، ومع كل شمعة عید میالد أطفأتھا في الفیلم من أعتاب الذاكرة، محت كل عالمات التقدم في السن وتثیر الخوف في ال

 االستفھام الیومیة والمواقف المشكوك فیھا.
أما العواطف ونصیبھا، فكانت تتنتقل مع حركة الكامیرا، بین أضواء وظالل، ولحظات العناد والمشاعر المتعالیة وقوافي 

حادثات التي تتكرر وال تنتھي، حتى آخر ابتسامة تظھر فیھا ھنرییتا على الشاشة، فكانت أقوى من الموسیقى واإلیقاعات والم
أي صرخة، وأرق من الدموع التي ستذرف، بصمت غیر قابل للكسر وخیانة للذاكرة، ابتسمت كما یفعل الحكماء، واحتضنت 

 " تجاعید حفرت الزمان أثرھا فیھا بحب.104كل شيء، وھي ذات "
 ي التاریخدرس ف

قصة ھنرییتا ھي عن كل الجدات اللواتي عرفناھن ولم نعرفھن، ترسم خیطا مضیئا وثابتا عن تاریخ لبنان وقادتھ وقضیة 
الھجرة واالضطراب الداخلي للمسافرین الذین یقررون العودة إلى بالدھم بعد قضاء سنوات عدة في الخارج، حاكھا زكاك 

الشى، في سبیل أن یحافظ على ذاكرتھا على قید الحیاة، مبقیا على المفاتیح األساسیة بصوت وصورة بل ومنحھا رائحة لن تت
التي تجعلنا أقویا وأعزاء. لم ینَس فیھ ذكر أسماء من عائلتھ ما بین قسیس وبطریرك وعالم وآخرین كلھم رحلوا قبل جدتھ التي 

 ، لكنھ أحیاھم مجددا.2013رحلت أیضا في 
وھو یعمل على منتجة واختیار اللقطات المناسبة من الفیلم خالل عملیة تحریره، كان یحیي جدتھ  وكما قال زكاك في كل مرة

 ویدفنھا مئات المرات، حتى أعادھا بالصورة التي تستحق تكریما لھا بھذا الشریط، ھي خالدة.
م مالمح حیویة من حیاة ، وھو "كمال جنبالط: الشاھد والشھادة"، والذي قد2015وزكاك عرض آخر فیلم لھ في عمان في 

 جنبالط، موثقا مسیرتھ بناء على بحث مطول وحضوره كزعیم ومفكر لبناني.
)، و"لبنان من 2000وجھات نظر" ( -)، و"بیروت1999الى جانب أفالمھ المختلفة التي من أبرزھا "ألف لیلة ویا لیالي" (

)، و"أصداء شیعیة من لبنان" 2007السالم" ()، و"حرب 2003)، و"سینما الحرب في لبنان" (2003خالل السینما" (
" 58)، و"ھاني مون 2011)، و"مرسیدس" (2009)، و"درس في التاریخ" (2008)، و"أصداء سنیة من لبنان" (2007(
)، ال ینفك عن تقدیم رؤیة مختلفة في كل فیلم، ولكنھا ال تخرج من نافذة الواقعیة والتاریخ والبحث في دفاتره بنھم وجد 2013(
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 اضحین.و
وقد فاز "یا عمري" بـجائزة لجنة التحكیم في مھرجان مالمو للسینما العربیة بالسوید وقبلھا جائزة االستحقاق من مھرجان أفالم 

". وشارك في مھرجانات عالمیة عدة The Impact Docs Awardsوثائقیة بال حدود بالوالیات المتحدة وجائزة تقدیریة من "
؛ حیث نافس على جائزة المھر الطویل، كما افتتح 2016ألول في مھرجان دبي السینمائي الدولي وحصل على عرضھ العالمي ا

، وكان الفیلم التسجیلي الوحید في المسابقة الدولیة لألفالم الطویلة بـمھرجان شرم الشیخ للسینما 2017أیام بیروت السینمائیة 
 ومھرجان الفیلم اللبناني بأسترالیا.العربیة واألوروبیة وشارك في أیام القاھرة السینمائیة 

http://alghad.com/articles/1897382 
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ھادي زكاك: الوثائقي بات ضرورة محلیة وعالمیة لفھم 
 المجتمعات

« جائزةیوقظ في السوید موجة ذكریات وینال » یا عمري  

 زھرة مرعي

 
Oct 28, 2017  

 
مھرجان مالمو لألفالم «مؤخراً حصد المخرج اللبناني ھادي زكاك جائزة لجنة التحكیم الخاصة من »: القدس العربي«بیروت ـ 

ھو أحدث األفالم التي قدمھا مسجالً فیھ لحظات ممتعة أمضاھا مع جدتھ ». یا عمري«فیلمھ الوثائقي في السوید، عن » العربیة
(الجدة) » تِتا»تواصل في تصویر جدتھ عبر مراحل متباعدة، تبدلت خاللھا تقنیات التصویر، كما تبدلت الحیاة والـ». ھنریت«

قیاً استقى أفكارھا مما یدور حولھ من أحداث متنوعة. ومن خاللھا ساھم فیلماً وثائ 20أیضاً. في جعبة ھادي زكاك الفنان حوالي 
 في حفظ الذاكرة على مستویات عدة منھا اإلنساني، االجتماعي، االقتصادي والسیاسي أیضاً. معھ كان ھذا الحوار:

قیمون عالیاً ھذه الجائزة جدید حصادك، نال جائزة لجنة التحكیم الخاصة في مھرجان سویدي. النقاد ی 2016في » یا عمري«○ 
 فماذا عنك؟

 ینظر النقاد إلى مثل تلك الجائزة وكأنھا ممنوحة منھم. شاركت في المھرجان دون أي توقعات. كانت الجائزة مفاجأة لطیفة.• 
وفي السوید حیث یكثر المھاجرون قسراً. فھل أیقظت شجناً مكبوتاً لدى الجمھور » یا عمري«أن تكون مع جدتك في ○ 
 عربي؟ال
كان نسائیاً. الحضور البارز عربي، وبنسبة أقل سویدي. وفي كل » یا عمري«مفید اإلشارة أن غلبة الحضور خالل عرض • 

مرة أعرض فیھا الفیلم أجده یتحدى ذاتھ لینطلق من الشخصي إلى العام، بحیث یصل إلى كل مشاھد ویمسھ. وھذا ما یحدث، 
األم، الجدة أو حتى الذات إلى جانب الدموع التي تترقرق من البعض. أعرف البعض حیث تستفیق موجة من الذكریات. نتذكر 

لقضاء وقت إضافي مع جداتھم. ومنھم من باشر تصویر العائلة لیحتفظ بذكرى لكبارھا كاألب واألم، » یا عمري«ممن حمسھم 
 الجد والجدة.

 لماذا جدتك؟○ 
. ھما والدا والدتي، فجدَي لوالدي متوفیان. شخصیاً كانت لي عالقة ممیزة ولنا معھا تواصل كبیر إلى جانب جدي» التتا«ھي • 

كنت أحمل دفتري وأذھب إلیھا. عندما امتلكت آلة تسجیل ». خبریاتھا«جداً بھا. في عمر المراھقة تفتحت رغبتي في كتابة 
 سنة. 18المصور وأنا في عمر الـصار لي حظ اإلحتفاظ بصوتھا. والحقاً كانت لي كامیرا فیدیو، وتابعت معھا المشوار 

 جدتك برازیلیة من أصل لبناني فماذا عاد بھا إلى بلدھا األم؟○ 
الباخرة مروراً بمحطات إیطالیا وفرنسا. في لبنان » البابور«جاءت في زیارة تعارف مع جذورھا. قطعت رحلة شاقة في • 

 ل عمرھا ھنا. وبالطبع حصدت الندم على قرارھا.اكتشفت تلك الصبیة الحب والحیاة. أتت لتمضي الصیف، وأمضت كام

http://alghad.com/articles/1897382
http://www.alquds.co.uk/wp-admin/post.php?post=816485&action=edit
http://www.alquds.co.uk/wp-admin/post.php?post=816485&action=edit
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 لماذا؟○ 
لفتني في حواراتي معھا أنھا منذ وصلت إلى بلدھا األم لم تجد فیھ ما یعجبھا سوى جدي. قارنت بیروت بریو دي جانیرو فلم • 

ما كان قبل الحرب تلق منھا إعجاباً. موقفھا ھذا ترك عندي تساؤالت، فنحن نملك عن بیروت ولبنان صورة جمیلة خاصة 
 األھلیة. وكان موقفاً فریداً أن یعطیني شخص مسن صورة غیر مثالیة عن الماضي.

 متى قررت أن یكون لك فیلم جاھز للعرض عن جدتك؟○ 
سنة ولم تعرفني،  101تنقلت في وسائل التسجیل والتصویر كما سبق الذكر وتبعاً للمراحل. في یوم زرتھا وكانت في عمر • 

ة كبیرة لي. فأنا أعتبر نفسي رفیق دربھا ودائماً أصورھا وأحادثھا، ولم أبتعد عنھا طویالً كي تنساني، بل كانت وكانت صدم
ذاكرتھا قد بدأت تتعرض للتحول. وفي تلك اللحظة قررت تحویل مشروعي إلى فیلم، في حین كنت أشعر قبلھا أني بصدد 

 وت. لكن في لحظة ما صارت الذاكرة محوراً أساسیاً.أرشفة ذاكرة جدتي، ومساعدة مني لھا في مصارعة الم
حوارك وتصویرك لجدتك خرج من الشخصي إلى العام فھي حافظة لنسق ثقافي واجتماعي ومدیني في الوقت عینھ. كم ○ 

 أغنى ھذا الفیلم؟
، السیاسیة واالجتماعیة. فقد كان حال لبنان من وجھة نظر جدتي موجوداً في خلفیة الفیلم دون أن ندخل في التفاصیل التاریخیة• 

كنت أتابع شخصیة جدتي الالفتة بالنسبة لي. وبما أننا في وطن فاقد لذاكرتھ فھذا المستوى بما ھو خلفیة موجود في الفیلم، دون 
» دسكمال جنبالط ومرسی«أن یشكل أساساً لھ. في حین أن الخلفیة السیاسیة والتاریخیة ھي أساس وفي مقدمة بقیة أفالمي، كما 

 المحور األساسي ھو اإلنسان.» یا عمري«وسواھما. في 
 ھل لفتك أن جدتك وقد قاربت المئة عام تنبھك لعدم سؤال المرأة عن عمرھا؟○ 
طبعاً لفتني. األنثى لدیھا حافظت على وعیھا. وكأن المرأة التي فیھا لم تمس. دائماً تھتم بمظھرھا، تسرح شعرھا وتستقبل • 

عمل بكامل اللیاقة واألناقة. وتحرص على الضیافة وشرب السیجارة معھم. بدا الجانب األنثوي لدیھا وكأنھ الضیوف من فریق ال
 صورة رسمیة تجب العنایة بھا.

 كیف عملت إلشراك المشاھد في ذاكرة جدتك؟○ 
موضوع الجدة نحن حیال جدتي صارت جدة الجمیع. الروابط ال تزال موجودة في عالقاتنا االجتماعیة والعائلة. وفي خلفیة • 

 وطن یتعرض بشكل متواصل للزھایمر والنسیان. وكما نسیت جدتي الكثیر، یواصل المسیرة على درب النسیان.
 ألھذا السبب تصر على توثیق مواضیع كثیرة في ھذا الوطن؟ وما ھو دورھا المستقبلي في رأیك؟○ 
لة، وصور من حیاتنا نراھا تندثر سواء في األماكن أو األشخاص. في أفالم تأتي في سیاق محاربة النسیان. كل فیلم یوثق مرح• 

 وطن یفتقد لكتاب تاریخ موحد تتحول األفالم الوثائقیة التي یقدمھا الجمیع إلى وثیقة لكل تاریخنا بكافة محطاتھ.
 ھل ستكون األفالم بدیالً عن كتاب تاریخ نبحث عنھ؟○ 
في مدارسنا عبارة عن مادة تُحفظ ولیس مادة للنقاش. ولھذا تتحول األفالم إلى مساحة  لن یكون لنا كتاب تاریخ موحد. التاریخ• 

 ».درس في التاریخ«للتفكیر والحوار. فقد سبق وقدمت فیلما بعنوان 
ھي عناوین إشكالیة فماذا ». ، أصداء سنیة، أصداء شیعیة وغیرھا58ھاني مون «قدمت أفالماً من واقعنا السیاسي كما ○ 

 نھا؟حصدت م
في األساس ھي حاجة شخصیة وشغف. وكذلك مبرر ألتمكن من متابعة العیش في ھذا البلد. ھي عملیة كفاح وصمود ولیس • 

بالضرورة التوصل لنتیجة. أدرك تماماً من خالل مقاربتي للتاریخ أن أمراً لن یتغیر. شخصیاً ھي كفاح كي ال أستسلم. وعلى 
لة أدرك محدودیة تأثیرھا. لیس للفیلم الوثائقي حضوره الجماھیري، لكنھ حاز فسحة الصعید العام عملیة خرق بسیطة وخجو

عرض في سینما متروبولیس، والجمھور إلى ازدیاد. لھذا ثمة أمل في خرق یترافق مع جھود المخرجین الذین یقدمون ھذا 
 النوع من األفالم.

 ب الفنون؟وكیف ترى كأستاذ جامعي أثر ھذا النوع من األفالم على طال○ 
فتحت ھذا األسبوع مع طالبي موضوع الحرب األھلیة من خالل أفالم الجیل المؤسس في لبنان من مارون بغدادي، برھان • 

علویة، جوسلین صعب وجان شمعون. أفالم ھذا الجیل عّرفت الطالب إلى مدینة لم یعرفوھا من قبل. فالمدینة الحالیة مختلفة 
كل مرآة لفھم الواقع، وربما تساعد في فھم معنى اإللتزام السیاسي، وفھم معنى التبعیة لألحزاب تماماً. إذاً ھذه األفالم تش

 والرموز نفسھا التي أشعلت الحرب وتعمل للسالم. ھذا ما نعیشھ في یومیاتنا دون إدراك لجذوره.
الرئیس رفیق الحریري. كیف اقتربت من برمیل بارود جاھز لإلشتعال بعد اغتیال » وسنیة… أصداء شیعیة«في فیلمي ○ 

 تمكنت من ذلك؟
دخلت إلى المساحة المشتعلة بعد أن سألت نفسي لو كنت مخرجاً في الحرب األھلیة كیف كنت سأتعامل مع الموضوع؟ بین • 

جیداً. شھدنا حرباً أھلیة غیر معلنة، ومفاعیلھا لم تنتھ بعد، بل تمددت في المنطقة العربیة في مجملھا، وتتغذى  2006و 2005
لھذا سمیت األمور بأسمائھا. في ھذین الفیلمین بحثت أیضاً عن مصیر الشخص غیر المنتمي طائفیاً، وعن العلماني مثلي. 

 وسألت لماذا یوضع في ھذا القفص؟
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 تصر على اختیار موضوع یجیب على أسئلتك؟○ 
 • ً   أنزل إلى األرض بحثاً عن جواب.ھي مخاوف شخصیة أسعى إلجابات عنھا عبر الشخصیات التي أختارھا. وأحیانا
 ماذا عن السؤال في أصداء سنیة وشیعیة؟○ 
حین كان  2008أیار/مایو سنة  7من أصعب ما یكون. الشارع كان محقوناً، وال ثقة بین الناس. أنجزت الفیلمین قبل أشھر من • 

 ر المفرقعات.اإلنفجار الفعلي والجواب على توقعاتي. تضمن الفیلمان الكثیر من التفجیر عب
 ؟1958لماذا استحضرت أحداث سنة ○ 
. ونحن 1975المنسیة شكلت تمریناً لحرب أطول بدأت سنة  1958ناتج عن كوننا نسى. حرب ستة » 58ھاني مون «• 

 متواطئون مع االستسھال وسریعاً نضع اللوم على طرف خارجي. وإن كنا أدوات للخارج، فالمصیبة أكبر.
 ن العناوین ألفالمك إلیس كذلك؟یتیح لبنان بحراً م○ 
سنة للبدء بفیلم  60في كل بحث أقوم بھ لتنفیذ فیلم ما تطالعني أفكار ألفالم الحقة. خالل أبحاثي في أرشیف یمتد لـ• 
 برزت مرحلة الخمسینیات والحرب التي تخللتھا. األحداث تتدافع، وكل فیلم یغذي ما سیلیھ.» مرسیدس«

 لماذا ھذا اإلختیار الوحید من بین وجوه الحرب األھلیة؟» لشھادةكمال جنبالط الشھید وا»○ 
أھتم بشخصھ من منطلق رومانسي یساري، بأفكاره وأسلوب حیاتھ، والجانب الروحاني لدیھ. جوامع مشتركة كثیرة نلتقي • 

حالة خاصة من خالل علیھا. صعب التحدث عن شخصیة لبنانیة أخرى سواء من الذین صنعوا الحرب أو سواھم. كمال جنبالط 
 مشروع الحركة الوطنیة لإلصالح، التي بقیت حلماً. ومن خاللھ رحت صوب حلم لم یتحقق.

 وماذا في جعبتك بعد؟○ 
یتابع جولتھ في العالم وقد حصد حتى اآلن ثالث جوائز. ھي جوائز مشجعة، بعضھا مالي. وما نلتھ منھا مادیاً » یا عمري«• 

 ».یا عمري«فیلم  شكل عنصراً مساعداً إلنتاج
 دائماً تبحث عن منتج؟○ 
وھم مدیرة التصویر، ومھندس الصوت، » زاك فیلمز«أسسنا مع زمالئي شركة تتولى إنتاج أفالمنا المستقلة واسمھا • 

 والمونیتر وكاتب السیناریو.
 ستبقى مثابراً على األفالم الوثائقیة؟○ 
 11الوثائقي حضوراً لبنانیاً، وتأكدت أھمیتھ عالمیاً بعد أحداث  األخیرة حقق 15حتى اللحظة نعم. في السنوات الـ• 

لفھم المجتمع بشكل عام. وللفیلم الوثائقي انتشاره مع وجود محطات فضائیة. الھاتف الذكي الذي بات یتمیز  2001ایلول/سبتمبر 
إضافة لصنادیق الدعم للسینما. جمیعھا  بجودة أعلى وكلفة أقل في خدمة التوثیق. وعدد المھرجانات في العالم العربي یتزاید،

 ». فیلموغرافیا«عناصر ساھمت بدور كبیر للفیلم الوثائقي، وأدت لتناقص الفروق بینھ وبین الروائي. حلمي المقبل العمل على 
 
 

http://www.alquds.co.uk/?p=816485 
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ھادي زكاك والسؤال ... لماذا یجب أن نوثّق 
 ألھالینا؟

 
  01:20/  2018یونیو  1اخر تحدیث في  - 00:00/  2018یونیو  1منذ  | جریدة الحیاة-أریج جمال -القاھرة 

 –بشجاعة حقیقیة –(وسط القاھرة)، تصویر جدتھ» زاویة«التسجیلي اللبناني الذي عُرض أخیراً بسینما » یا عمري«بدأ ھادي زكاك مخرج وُمنتج فیلم 

ر قبل في التسعینات من القرن الماضي، أیام لم یكن ھناك آي فون، مستخدماً كامیرا الفیدیو وكامیرا الفوتوغرافیا العادیة. منذ كان مراھقاً  كان ھادي یُصّوِ

  یفعل بھذه السلسلة الطویلة من اللحظات الُمحنَّطةأن یعرف حتى ماذا س

أن تحكي حیاتھا في شكل ُمرتب. كیف نشأت في عائلة فقدت االبن مبكراً في باریس (ألبیر مسعد) شقیقھا الذي كان  -الجدة –ساعتھا كان بإمكان ھنرییت

في البرازیل، على رمال ریو دي جنیرو الساحرة. كانت ھناك أجمل أیام  یعمل على اختراع مادة لمنع احتراق األفالم. وھي لم تكبر أصالً في بیروت بل

ھا األب إلى بیروت، حیاة ھنرییت، التي تتحدث الفرنسیة واإلنكلیزیة والبرتغالیة بطالقة. تعلمت الجدة اللغة العربیة متأخراً جداً في حیاتھا، عندما أعاد

اتت. كانت ھنرییت تحكي عن ھذه األیام للحفید، قبل حتى أن تتلبسھ جنیّة التصویر، فقد ورث وأجبرھا الطریق على اعتبار ریو دي جنیرو مرحلة وف

ص في یومیاتھ ھادي ھوس الحفظ نفسھ من الجد ألبیر، قبل أن یتعلم اإلمساك بالكامیرا وُمالحقة ھنرییت كان یكتب ما تقول، اِنَكبَّ على تدوینھ بإخال

 .المبكرة وھو طفل

 

 یبدأ بھذه اللحظة، ال التدوین وال الحكي، إنھ یبدأ بھنرییت تتكلم إلى الحاسب المحمول (في الواقع إلى الكامیرا) وتحاول أن تتعرف ال» یا عمري«لكن 

ثھا. لم أكن قد شاھدت إعالن الفیلم قبل أن أبتاع التذكرة، وكل ما كنت قد رأیتھ منھ ھو ملصق الفیلم وھو یھ ھنا مع كما یمكنكم اإلطالع عل -على ُمحدِّ

ثھا وھي تُعید وتزید في سؤالھا عن  -المقال ھویتھ كما صورة رائعة لھنرییت في شبابھا لوحة تشبھ فیھا أسمھان. وبالتالي فقد تلقیت حیرة ھنرییت مع ُمحدِّ

الكامیرا عن سنھا بأنھا ال تعرف كم  سیتلقاھا الجمیع في البدایة بالضحك. ھنرییت خفیفة الظل، وھي ال تراوغ كما سنعرف فیما بعد حین تّرد على سؤال

 .ھو بالضبط، ونحن حتى ھذه اللحظة مثلھا لم نكن نعرف

 

عاماً، ھي أیضاً  102یمضي زكاك في تولیف اللحظات التي سجلھا لھنرییت من قبل، ویُعلمنا من خالل التعلیقات المكتوبة أن الجدّة تبلغ من العمر 

سنة وبعدني ما مت؟ وبعدني بحكي؟ 102مجھول بالنسبة إلیھا، والذي یخبرھا أنھ حفیدھا: ستتعجب من ھذا الرقم وتسأل محدّثھا ال  

 

 .لقد فقدت ھنرییت الذاكرة

 

 فكرة الَجّدة

 

والسینما تعتبر النظریة الروحیة أن األسالف یمدون األجیال األحدث بالطاقة والعون واإلرشاد، ھذا أیضاً ما یؤمن بھ ھادي زكاك، أستاذ المسرح 

، وھنا بالضبط أھم أسباب »كمال جنبالط الشاھد والشھادة«المشغول بفكرة األجداد، ھو الذي لھ أعمال أخرى أیضاً توثق لحاالت في تاریخ لبنان كعملھ 

 .رغبتھ في تصویر جدتھ ھنرییت
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ثالثة أرباع ذاكرتھا وتحتفظ فقط بمشاعر المرحلة األجمل طوال الفیلم یمارس ھادي حالة من حاالت التنحي العاطفي، أن امرأة طاعنة في السن فقدت 

الُمربع الضیق. من حیاتھا (أیام كانت تعیش في البرازیل)، ال یمكنھا أن تتحرك خارج حدود غرفتھا، والكامیرا التي تالزمھا علیھا مثلھا أال تبرح ھذا 

انطباعاتھا. تقول لھ ببساطة: حلوة. واصفةَ نفسھا في الصورة كما لو أنھا امرأة  ھنرییت صورھا وھي شابة، وتتفرج على -ھادي -وھكذا تُناِول الكامیرا

ة أیضاً). یسأل ھادي أخرى. لقد صارت فعالً كیاناً آخر أشبھ باألطفال. كتلة ھائشة من المشاعر والقلیل جداً من الذاكرة (یصل األطفال إلى العالم بال ذاكر

والً بالنسبة لھا مرة عاشرة: قد إیھ ُعمرك؟ فتُجیبھ دون أن تُعیره أي اھتمام كأنھا تُغني: ألف ویمكن ألفین أو ھنرییت وقد صار معتاداً على كونھ مجھ

 .ثالثة

 

صباه على ورق  وبینما كانت ھنرییت تُجیب، وبینما نستمع معھا إلى إجاباتھا كانت تأتي موسیقى التانغو الخفیفة من بعید، وھادي یقرأ لھا ما دّونھ في

رییت إلیھ راتھ لما كانت ھي قد حكتھ لھ، عن رقصھا للتانغو أیام الشباب، وعن ارتباطھا بعاشق قدیم فسد مشروع خطبتھ لھا بسبب العائلة. تستمع ھنمذك

اجأ بموتھ ثم تشیح مرة اآلن وتسألھ بلھفة إذا ما كانت قد تزوجت ھذا العاشق بالتحدید، وتُصاب بالخیبة حین یُجیبھا بالنفي تسأل عن مصیره من بعدھا لتُف

ي تطالع أخرى غیر مھتمة. یستعیر ھادي بھنرییت أقدم تروي عن بیتھا الذي نسفتھ الحرب وتحتفظ لھ ببضع صور بینما تشعر ھنرییت ثالثة بالحنین وھ

ھا لطعام حار أعده لھا رغبة في الفوتوغرافیا وال تسأل عن مصدر ھذا الحنین، تستمع بحیاد إلى قصة زواجھا بأنطوان جد ھادي، قصة بدأت بتناول

 إغاظتھا قبل أن یصل إلى بیت أھلھا ویطلب یدھا. یقرأ ھادي لھنرییت الكلمة األخیرة فتسألھ ببراءة: شو یعني طلب إیدي؟

 

 .لقد نست ھنرییت حتى مجازات اللغة

 

 أخالقیات التوثیق العائلي

 

ال، خصوصاً لّما یتعلق األمر بأحبائنا، ومن أجیال غیر أجیالنا، في الحقیقة على عكس ما الھوس بالتصویر ال یعكس أي فكرة كما یعكس االعتراف بالزو

(جدتھ)، وھو یعترف في أحد الحوارات التلفزیونیة معھ، أنھ قرر تولیف الفیلم كي یستعیدھا » ستّھ«یبدو صوت ھادي في الفیلم، كان الحفید متعلقاً جداً بـ 

التام الذي كان یؤلمھ بشدة، لھذا كان ھادي مأخوذاً بفعل روایة الماضي علیھا، وقد واصلھ على رغم أنھ لم یجذبھا، مع من ذلك النسیان، فقدان الذاكرة 

مادیاً،  الوقت صارت ھنرییت متبصرة بشيء واحد ھو الشعور، ما یُعجبھا لحظیاً في قصصھا القدیمة ھو دائماً العواطف، لیس ما حققتھ وال ما فقدتھ

وھو موقف كما وصف أحد المتحاورین مع ھادي، ما زال » كلھم كذابین... كلھم حرامیة» السیاسي مثالً ھو موقف إنساني باألساسموقف ھنرییت 

ً  صالحاً لتلخیص الحیاة السیاسیة في الدول العربیة. كان ھادي یري أن استعادة تاریخ جدتھ، بإعادة بناء الماضي أمامھا یعني أوالً أنھا  لم ترحل، وثانیا

ل ألنھا تمثل قسطاً من تاریخ لبنان بھذا الغدو والرواح بین الدول، أخلص ھادي لعاطفتھ تجاه جدّتھ، وھذا ھو المبرر األخالقي األبرز لل تصویر، كأنھ یحّوِ

أخیراً بعد أن عرف سكة األفالم اإلشكالیة الشرقیة التي تجد في جسد المرأة عورة إلى إشكالیة حیاة أو موت. وھو یعترف أنھ في سبیل إنجاز ھذا الفیلم، 

 .قد استغنى عن صور وتسجیالت ولقطات، وأنھ لم یجرؤ قط على تصویر ساعات احتضار ھنرییت، ألنھ لم یستطع اإلفالت من قسوتھا الساحقة

 

 .لم یستغل ھادي البیرسونا الُمحببة لھنرییت كما ظھرت في أیامھا األخیرة، إنما أراد شیئاً أبعد من ذلك بكثیر

 

 موت ھنرییت

 

منسوج أصالً من الُمخیّلة. كما ذكرُت یدور الفیلم تقریباً بین أربعة جدران وصور ومقاطع فیدیو، والحیاة الشاسعة في الماضي لھرنییت » یا عمري«فیلم 

رازیل، لكننا نشعر أننا عشنا معھا ھناءھا ھي حیاة نراھا كما نقرأ في الروایات باإلحساس ولیس بعیوننا، یعني أننا لم نشاھد ھنرییت الطفلة تعیش في الب

نھایة  الذي ما عاد بإمكانھا الروایة عنھ لكنھا ما زالت تلعن نفسھا قائلة: یقطع عمري شو رجعني على بیروت؟ ھكذا جعل ھادي من موت ھنرییت في

تظل ھنرییت حیة، وأن تشاھد الفیلم مع جمھوره، كما حدث الفیلم حدثاً شخصیاً مؤلماً ومؤسفاً للمتفرجین بقدر ما توّجع ھو لفراقھا، كنت أتمنى أن 
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أیضاً، ال أكّف عن تخیل ھنرییت في لحظاتھا » زاویة«الذي ُعرض العام الماضي في سینما » ھدیة من الماضي«لمختار یونس في عمل ابنتھ التسجیلي 

نتصورھا بسالم األخیرة غیر مبالیة بمالك الموت وساخرة منھ، ُمعیدةَ إلیھ ودیعة الحیاة كما . 

 
 

 أفالم لھادي زّكاك: جمالیة السرد 3
  العربي الجدید -ندیم جرجوره

  2018یونیو  4
 
 

) في نسخة "دي. في. دي"،في نسخة 1974) للسینمائّي الوثائقي ھادي زّكاك (2017احتفاٌل سینمائي بصدور "یا عمري" (
باھر بحساسیتھ الفنیة والجمالیة واإلنسانیة. االحتفال معطوٌف على إصدار نسخ "دي. في. دي"، دافٌع إلى استعادة عمٍل ذاتي 

)، اللذان یُجمعان مع "یا 2016) و"كمال جنبالط: الشاھد والشھادة" (2011"دي. في. دي" لفیلمین آخرین: "مارسیدس" (
على شخصیتین حقیقیتین، وعلى تقدیم  عمري" في علبة واحدة. التشابھ بین "یا عمري" و"كمال جنبالط" كامٌن في ارتكازھما

مقتطفات من سیرة حیاة وتاریخ بلد. ھذا األخیر نواة أساسیة لـ"مارسیدس"، عبر عالقة تاریخیة بین لبنانیین كثیرین وسیارة 
یارة، (التالعب واضح في عنوان الفیلم، الذي یوحي بنوعٍ من "عبادة" لبنانیة لھذه الس 20"مرسیدس" منذ خمسینیات القرن الـ

  .باختیار "مار" بدالً من "مر" في بدایة اسم السیارة)
 

القول إّن "یا عمري" عمل ذاتي لن ینفي تلك الصفة عن أفالم أخرى لزّكاك، رغم تفاوت حجم "الذاتي" وتأثیراتھ المتبادلة بین 
أعوام. بینما الذاتي  104المخرج، المتوفیة عن األفالم ومخرجھا. فالذاتي طاغٍ في "یا عمري"، لكونھ فیلًما عن ھنرییات، جدّة 

في "مارسیدس" مثالً، فناتٌج من رؤیة السینمائي الوثائقي للعالقة التاریخیة والغریبة والشائكة والجمیلة (في آن واحد) بین 
مال جنبالط، الذي اغتیل اللبنانیین وھذا النوع من السیارات، في تاریخھم وتاریخ بلدھم. أما الذاتي في سیرة الزعیم اللبناني ك

على بُعد خطوات قلیلة من حاجز عسكري ـ أمني تابع للنظام السوري بالقرب من المختارة، فأخّف  1977مارس/آذار  16في 
وطأة سینمائیًا، الرتكاز "الشاھد والشھادة" على شخصیة حاضرة في التاریخ اللبناني والوجدان الجماعي والفردي، بتفاوٍت 

  .اذبیتھاواضح في مدى ج
 

عام من  100كمٌّ ھائٌل من االنفعال البدیع یتغلغل في مسام "یا عمري" وروحھ وبنائھ السردّي. مونولوغ فردّي لسیّدة متخّطیة الـ
عمرھا بقلیل، تقول أشیاء عنھا، وتستعید لحظات من سیرتھا، وتخاطب حفیدھا القادم إلیھا محّمالً بشغف سینمائي لیبوح، عبر 

صویر مولایر أبو الروس)، بإحساس تجاھھا مليء بحّب یتجلّى في تواصل شفّاف وھادئ وآسر الشتغال بصري الكامیرا (ت
یتوق إلى توثیق بعض الذاكرة الفردیة. ورغم أن الجدة غیر راویة الكثیر من أشجان وأحالٍم ُمتحقِّقة أو موؤودة، إالّ أن "یا 

  .عمًرا، وتعكس نضارة صورة في توثیق حكایةعمري" یتفنَّن في ابتكار لحظات سینمائیة تختزل 

ھذا مترافق مع بحٍث مبّسط في مفاھیم أخرى، كالعالقات والحب والزواج والعائلة والعمر واالنفعال والھجرة والَمْوِطن 
المتقدّم) ـ  األصلّي. فھنرییات ـ التي یضعھا ھادي زّكاك أمام كامیراه في مراحل زمنیة مختلفة (وإْن تطغى علیھا مراحل العمر

ل جوھر النّص ومناخھ، وتفتح نوافذ على ذاكرةٍ وخیباٍت وأحالٍم معلّقة، وتأخذ حفیدھا المخرج إلى رحلة في الجغرافیا  تُشّكِ
والذات والذكریات، مع أنھا تفقد أجزاء كثیرة من ماضیھا وراھنھا، بسبب وطأة السنین علیھا، وعطب التذّكر، وألم االنفصال 

  . بین یدیھاعن أزمنة تنسلّ 
 

لكن العناوین لن تكشف مضامینھا بشكل مباشر، ولن تتحّول إلى نّصٍ أساسّي، النشغال "یا عمري" بالحكایة األصلیة: راھن 
ھنرییات وبعض ماضیھا. وھذا إما بالتواطؤ معھا (أي عندما تنفتح ذاكرتھا على معروٍف لدیھا، وإْن یكن قلیالً)، وإما برغبِة 

نجراف إلى متاھة العمر وكوالیسھ المنغلقة على ذاتھا. والتواطؤ جمیٌل، غالباً، رغم قسوة الزمن المنعكسة على الكامیرا في اال
  .الجسد، والنظرة الشاردة، والتوھان خارج كّل راھنٍ 
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حیدة للوثائقي، وإذْ یحتل الكالم المساحة األكبر واألعمق في "یا عمري"، وھو كالم تُھیمن ھنرییات علیھ لكونھا الشخصیة الو
فإن "مارسیدس" یعتمد لغة الصورة البحتة ـ الفوتوغرافیة والتسجیلیة، والتلفزیونیة غالبًا ـ في تقدیمھ تفاصیل حیّة من العالقة 

سھا. لغایة راھٍن لبنانّي غیر متبدّل كثیًرا في العالقة نف 20القائمة بین اللبناني وھذه السیارة األلمانیة، منذ خمسینیات القرن الـ
لغة الصورة تتحّول ـ مع ثنائیة التصویر السینمائي (أبو الروس) والتولیف (الیاس شاھین وفارتان أفاكیان) ـ إلى تكامل سردّي 

  .بین مضمون الحكایة والشكل البصري
 

متخیّل روائي مخفَّف، أما "كمال جنبالط: الشاھد والشھادة"، فیجمع بین كثافة الُصَور ـ الفوتوغرافیة واألرشیفیة المتنّوعة ـ و
یلتقط وقائع، ویُعید صوغ حقائق، لتثبیت مفاصل سیرة مشبعة بالفكر والسیاسة والزعامة اللبنانیة التقلیدیة، ولتمتین محطات في 
تلك السیرة. والجمع یمنح الوثائقي حیویة جمالیة في إعادة رسم صورة بلٍد یغرق سریعًا في حرٍب أھلیة دمویة، سیكون اغتیال 

ال جنبالط أحد األسباب اإلضافیة الستعار نارھا وتدمیرھا ووحشیتھا. وإذْ یُغّیِب "الشاھد والشھادة" مواقف مثیرة للجدل كم
وللدھشة لكون جنبالط مفّكًرا منفتًحا ومختلفًا عن زعماء سیاسیین لبنانیین آخرین، یُطلقھا الزعیم اللبناني في أزمنة سلم مدني 

 11حفالت في "كازینو لبنان" بین  3اخلیة، یمنع جنبالط المغنّي الفرنسي جوني ھالیداي من إحیاء ملتبس (بصفتھ وزیًرا للد
، تزامنًا مع ضّجة تُحدثھا رقصة "التویست" إلى درجة منعھا في صاالت السینما والمرابع 1963ینایر/كانون الثاني  13و

 .ینمائیًا، لسیرة حافلة بمواقف وحاالت وتأثیراتاللیلیة)؛ فإن الوثائقي یبقى أحد أھّم األعمال الموثِّقة، س
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AL AHRAM HEBDO 
3/10/2018 
 
Réalisateur libanais et professeur de cinéma à l’Université Saint-Joseph, Hadi Zaccak a été 
membre du jury des films documentaires au Festival de Gouna. Il a à son actif quelque 25 
documentaires, abordant tous la mémoire de son pays.  
 
 
Al-Ahram Hebdo : Dans le documentaire Another Day Of Life, sur la guerre d’Angola, 
projeté en compétition officielle à Gouna (prix de l’humanité), les personnages voulaient 
être pris en photo pour préserver leur mémoire. Ils voulaient qu’on raconte leur histoire, 
de peur d’être oubliés. A quel point ceci est-il lié à votre conception du documentaire ? 
Hadi Zaccak : Le documentaire est un outil pour préserver la mémoire et lutter contre 
l’oubli. Je suis né avec la guerre civile libanaise, donc toujours hanté par le désir de 
comprendre ce qui s’est passé. Au lendemain de la guerre, il y a eu un processus de 
reconstruction qui a mené à une destruction. Encore étudiant de cinéma, à l’époque, dans 
les années 1990, je travaillais sur le terrain, prenais des photos, etc. pour suivre la 
transformation rapide de Beyrouth, « en reconstruction ». La guerre avait pris fin, et il y a 
eu un pardon collectif ou plutôt un projet d’amnésie collectif, très dangereux. Ce sont ces 
deux pistes qui m’ont conduit à faire du documentaire. Car c’est un genre qui permet la 
lutte contre la mort de beaucoup de choses que j’aime, des gens, la ville ... C’est un élément 
qui aide à réfléchir sur l’écriture de notre Histoire, en une seule direction. On est 
constamment en lutte contre la perte. 
— Quel est l’impact des conflits régionaux actuels sur le documentaire, d’après vos 
observations et les films en compétition dans le festival ? 
— Qu’il s’agisse de la guerre d’Angola qui s’est passée en même temps que la guerre civile 
libanaise ou de l’effacement de l’image de la Palestine, durant les guerres, les gens perdent 
leurs mémoires, leurs photos, etc. Ce qui fait qu’on a davantage besoin du documentaire. 
Car devant ces pertes, il ne reste que le film ou le regard que porte un cinéaste sur la réalité 
(et lorsque je parle de regard, cela signifie également voix, car on récolte les témoignages 
des gens). Les guerres produisent à chaque fois un nouveau cinéma. Par exemple le 
néoréalisme italien est un mouvement cinématographique qui a fait son apparition au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, mêlant scénario, réalité et documentaire. Par 
exemple, dans le film Of Fathers And Sons, du réalisateur syrien Talal Derki, ce dernier 
porte un regard de l’intérieur (ndlr : le prix du meilleur documentaire arabe à Gouna. Le 
réalisateur partage l’intimité d’une famille de djihadistes d’Al-Nosra, avec qui il a vécu 
pendant 2 ans et demi). On voit le cinéaste évoluer, le temps affecte le regard que porte la 
personne derrière la caméra. Il a l’avantage du temps dont il a su bien se servir. Je suis 
fasciné par l’essor qu’a connu le documentaire arabe depuis 2001. Il se porte mieux que la 
fiction. On y a fait preuve de plus de courage, d’expérimentation. On a réussi à créer notre 
propre style. 
— Quelles sont les caractéristiques de ce style arabe que vous évoquez ? 
— Le réalisateur peut être présent pour poser un regard subjectif. Il y a parfois un mélange 
des genres, on a tendance à briser certaines frontières ou à combiner la fiction et le 
documentaire comme le dernier film du Palestinien Raëd Andoni, Ghost Hunting (ndlr : il a 
rassemblé un groupe d’exprisonniers pour reconstituer le centre d’interrogatoires). Parfois 
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aussi, le film comporte une observation visuelle qui vous emporte à l’intérieur d’un monde 
donné, comme Taste Of Cement de Ziad Kalthoum (ndlr : portrait de travailleurs en exil). Le 
film peut être également intimiste, mais très puissant, comme La Balançoire, du Libanais 
Cyril Aris, qui a filmé ses grands-parents. 
— Qu’en est-il notamment des documentaires sortis au lendemain du Printemps arabe ? 
— Sans vouloir trop généraliser, plusieurs sont tombés dans le piège de ne pas prendre ses 
distances par rapport aux faits réels. Ceuxci sombrent facilement dans l’oubli. Car ils ont 
pensé que l’instant présent est l’Histoire, et ont mal interprété l’instant. La facilité de 
l’usage des caméras, à la portée de tous, a fait en sorte qu’on réfléchit moins sur la manière 
de filmer et de réagir vis-àvis des événements. En Egypte, il y a eu pas mal d’exemples, 
comme si on avait affaire à des caméras de surveillance, sans un regard particulier. 
— Votre dernier film Ya Omri (104 rides) portait sur votre grand-mère, ayant dépassé les 
100 ans. Vous l’avez filmée depuis 1992 et jusqu’à sa mort en 2014. Et ce, afin d’aborder à 
travers elle quelques aspects de l’histoire socioculturelle du Liban. Cyril Aris a également 
filmé ses grands-parents dans le film La Balançoire, qui a remporté l’étoile de bronze au 
Festival de Gouna. Il y a de plus en plus de films libanais où l’on raconte l’histoire des siens, 
qu’en dites-vous ? 
— Oui, il y a au Liban ce que l’on s’accorde à appeler « le documentaire familial », à partir 
des années 1990. Randa Chahal, à titre d’exemple, avait tourné Nos Guerres imprudentes, 
une tentative de comprendre la guerre civile, à travers le microcosme de la famille. Moi, j’ai 
mis du temps avant de raconter mon histoire personnelle. A 40 ans, j’ai constaté que l’on 
tournait en continu dans des cycles qui se répètent, puis l’on s’évapore. En général, notre 
rapport au Liban à la présence de la caméra est différent. Le sujet accepte d’être filmé, alors 
que dans d’autres sociétés plus conservatrices, on a du mal à le faire. On a l’habitude d’une 
image plus décomposée de nous-mêmes. C’est plus chaotique, donc on accepte plus les 
images démantelées. 
— Travaillez-vous sur un nouveau projet ? Est-il toujours en rapport avec votre thème 
favori : la préservation de la mémoire ? 
— Je fais le portrait de la ville de Tripoli à travers son rapport au cinéma. Car c’est la 
dernière ville du Liban où il y a encore les vestiges d’une vingtaine de salles de cinéma. Et 
ce, contrairement à la destruction des salles beyrouthines qui a eu lieu pendant « la 
reconstruction ». Mais le film est en préparation, il me faut encore du temps. Il a fallu 4 ans 
pour terminer Mercédès, surtout que j’ai toujours recours à l’autofinancement pour 
garantir ma liberté . 
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