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Maia har lämnat inbördeskriget i Libanon och lever med sin dotter Alex i Montreal. 

Plötsligt en jul anländer ett stort paket, fyllt med fotografier, brev och kassettband 

som Maia en gång i tiden har skickat till kompisen Liza, som själv hade flytt till 

Frankrike under 1980-talet. Nu är Liza död och en Pandoras ask har returnerats till 

avsändaren. Alex blir mer och mer nyfiken på sin mammas förflutna och smyger till 

källaren för att försöka förstå hennes historia.

En konsekvens av den digitala åldern är att ingen skickar brev eller fotografier längre. Den analoga eran må ha va-
rit långsammare, men att ha påtagliga ting som påminnelser är kanske ändå roligare än att ha dem lagrade på en 
hårddisk. De flesta  människor över en viss ålder har också en låda med gamla minnen undanstoppad någonstans. 
En kapsel från det förflutna.
 En sån låda är utgångspunkten i filmen Memory Box som utspelas över en jul i Montreal. Plötsligt anländer en 
låda full av anteckningsböcker, fotografier och kassettband. Det är Maias kompis Liza som haft lådan gömd sedan 
80-talet som bestämt sig för att det är hög tid att den kommer tillbaka till sin ägare.. Maia stuvar genast undan lå-
dan utan att öppna den, men dotterns nyfikenhet är väckt. I smyg öppnar Alex lådan och möts av hela det liv som 
var hennes mammas innan flykten till Kanada.
 Filmen rör sig mellan då och nu, medan vi följer hur Alex upptäcker de undangömda berättelserna om mammans 
liv i det bombhärjade Beirut under inbördeskriget  i Libanon, och dess konsekvenser både för familjen och för hela 
landet.
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Filmen bygger löst på Hadjithomas egen brevväxling med 
en väninna på 80-talet. 
- Min väninna lämnade Libanon och flyttade till Paris, be-
rättar Hadjithomas. Jag blev kvar och vi bestämde att vi 

skulle skriva till varandra varje dag, och det gjorde vi i sex 

års tid. Det var inte bara brev, utan också ljudinspelningar 

med både musik och prat.

Sedan tappade de kontakten, med 25 år senare ordnade 
Hadjithomas och Joreige en utställning i Paris. Väninnan 
hade sett annonsen på Facebook och gått dit. När de 
träffades visade det sig att båda hade hade en sparad 
låda med alla brev och bestämde sig för att byta med 
varandra.
 - Det var både en besvikelse och helt fantastskt att läsa 

det jag skrivit, säger Hadjithomas. Besvikelsen var att 

jag var inte så himla märkvärdig. En vanlig tonåring med 

drömmar om livet och kärleken, som bråkade med föräld-

rarna. Det fantastiska var att jag faktiskt skrev varje dag. 

Det var krig och jag fick inte gå ut så jag var uttråkad. Vi 

tillbringade många långa dagar i skyddsrummet, så jag 

hade tid att förlora mig i deltaljer.

Parets egen dotter var i tonåren då, och väldigt intresse-
rad av att ta del av sin mammas ungdomstid.
 - Det väckte många tankar hos oss, säger Joreige.       
Allt var ju skrivet under ett pågående krig. Det är väldigt 

abstrakt för den som inte varit där själv.

Med hjälp av manusförfattaren Gaelle Mace kom historien 
till liv och placerades i Kanada. Det skulle vara långt bort 
och det skulle vara snö, till och med snöstorm så det inte 
skulle gå att gå ut. Det tog lång tid att hitta de perfekta 
skådespelarna, särskilt med tanke på att filmen utspelas 
under två olika tidsperioder. Mycket tid ägnades även åt 
att rekonstruera bilderna och breven i lådan. 10 000 ny-
tagna fotografier bearbetades till att se gamla ut.

Musiken spelar ocså en viktig roll och Blondies One Way 

or Another genljuder genom hela filmen. Animationerna 
visar hur Alex föreställer sig Libanon genom sin mammas 
ord och där kom A-has Take on Me in.
 - Vi ville återskapa känslan och smaken av Libanon som 

det var då. Och det var också den musiken som Hadjitho-

mas lyssnade på då, och som fanns på de sparade kas-

settbanden, säger Joreige.

Memory Box är en unik 
och speciell skildring av 
inbördeskriget i Libanon 
sedd ur ett kvinnligt 
perspektiv. 
 - Kvinnor förekommer 

inte så ofta i krigsskild-

ringar, men de är de 

verkliga överlevarna, säger Hadjithomas. De ser till att 

vardagen fungerar,  och är bättre på att hantera minnen 

och sin historia. Kvinnorna är överlevarna som ofta lyckas 

bättre än männen, att ta kontroll över sina liv.


