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الـنـادي اللبنـاين 

لل�صواريخ 

لــبـــنـــان يــغــزو الـفــ�صـــاء 

فيلم لـ

جوانا حاجي توما

وخليل جريج



ملخ�ض ال�صيناريو 

جامعة  في  طلبته  مع  �أ�ستاذ  قام  �ل�ستينيات،  مطلع  في 

در��سة  بهدف  و�إطالقها  �سو�ريخ  بت�سميم  هايغازيان 

�لف�ساء و��ستك�سافه. وعلى �لرغم من �لنجاح �لذي حققه 

من  كلًيا  وتبدد   1967 عام  فجاأة  توقف  فقد  �لم�سروع، 

�لمغامرة من خالل  يروي هذه  �لفيلم  �لجماعية.  �لذ�كرة 

�إحياء  �إعادة  ويحاول  و�أر�سيفية  فيلمية  ووثائق  �سهاد�ت 

�لما�سي كتحية للحالمين.

امل�صاركون 

مانوغ  مانوغيان، جون  ماركريان، �لجنر�ل يو�سف وهبة، هاري كوندكجيان، جوزيف �سفير، 

بارود،  زياد  �لوزير  عاز�ر،  ظافر  جر�دي،  ��سعد  هايدو�ستيان،  بول  كار�جبوزيان،  همبار 

�لوزير طارق متري، فوؤ�د متى و جنى متري.

التقّنيون 

خليل جريج وجو�نا حاجي توما �إخر�ج   

جورج �سقير )�سركة  Productions Abbout - لبنان( �إنتاج    

�أدو�ر موريا )Mille et une Productions - فرن�سا(    

غ�ّسان حلو�ني �لتحريك   

جان البو�ري ور��سيل عون �د�رة �لت�سوير  

تينا باز مونتاج   

�سادي روكز مهند�س �ل�سوت  

رنا عيد �ل�سوت   

�وليفيه جو�نار ميك�ساج   

نديم م�سالوي  �لمو�سيقى �لرئي�سية 

Scrambled Eggs �لمو�سيقى ��سافية  

  Discipline    



متى كانت انطالقة الم�سروع وكيف؟

جو�نا: قادتنا �إلى هذ� �لم�سروع حكاية و�سورة. �لحكاية �سمعناها من �سقيقتي تانيا مهنا �لتي كانت 

�للبناني لل�سو�ريخ. وحين �ساألتنا  �لنادي  �لمعا�سر ووقعت على حكاية   تجري بحثًا عن تاريخ لبنان 

�إن كّنا قد �سمعنا باأن لبنان �متلك م�سروع ت�سنيع �سو�ريخ، كانت ده�ستنا كبيرة. ��ستغربنا ولم ناأخذ 

في  وجدنا  و�لع�سرين،  �لحادي  �لقرن  مطلع  عينها،  �لزمنية  �لفترة  في  �لجد.  محمل  على  �لمو�سوع 

كتاب »�لمركبة« الأكرم �لزعتري �لذي ي�سم 

»�لموؤ�س�سة  مجموعة   من  فوتوغر�فية  �سورً� 

�لعربية لل�سورة«، وجدنا �سورة لطابع يحمل 

جانبه  و�إلى  �للبناني،  �لعلم  باألو�ن  �ساروخًا 

الإطالق  كوندكجيان  هاري  �لتقطها  �سورة 

�ل�ساروخ. 

�لم�سّور  �أخذها  �لتي  �ل�سورة  خليل: 

�لفوتوغر�في هاري كوندكجيان كانت بمثابة 

�لدليل على وجود م�سروع �ل�سو�ريخ في لبنان 

محيطنا  في  وبحثنا  �أ�سئلتنا  �نطلقت  ومنها 

�لمفاجاأة  وكانت  �لمرحلة.  تلك  يتذّكر  عّمن 

ذهننا  في  �لفكرة  بقيت  يتذّكر.  ال  �أحدً�  �أن 

في  ونجمعها  ندّونها  كثيرة  مالحظات  وبين 

دفاترنا لنعود �إليها في فتر�ت الحقة.

حول  �الأبحاث  �نطلقت  حيث  بيروت  في  هايغازيان  جامعة  �إلى  بزيارة  قمنا  ذلك،  قبل  ولكن  جو�نا: 

م�سروع �ل�سو�ريخ ونّفذت. كان ذلك في �لعام 2001 ومن مكتبة �لجامعة. كان �لهدف �الأ�سا�سي لهذه 

�لزيارة �الإجابة عن �سوؤ�لين �أ�سا�سيين: هل كان �لم�سروع جديًا؟ وهل كانت �أهد�فه حربية �أم علمية؟ 

بعدها �ن�سغلنا بم�ساريع �أخرى. في �لمرحلة �لالحقة الإنجازنا فيلم »بّدي �سوف« )2008(، عادت فكرة 

�ل�سو�ريخ لت�سغلنا لعالقتها �لوطيدة بحياتنا وعملنا في تلك �لفترة.

كيف يتوا�سل »النادي اللبناني لل�سواريخ« مع اأعمالكما ال�سابقة؟ ما هو الخيط الم�سترك اإذا 

جاز التعبير؟

 جو�نا: بمعنى ما، ي�سّكل »�لنادي �للبناني لل�سو�ريخ« ف�ساًل جديدً� في �سياق عملنا على �لحكايات 

�لمن�سية، كما يطرح �أ�سئلة ت�سغلنا وت�سّب في جوهر �أعمالنا �ل�سينمائية و�لفنية، ت�ساوؤالت حول كيفية 

يف حوار مع

جوانا حاجي توما وخليل جريج

كتابة �لتاريخ وما يبقى منه في �لمخيلة �لفردية و�لجماعية. 

خليل: ��ستغلنا لفترة طويلة على �لمو��سيع �لكامنة و�ل�سور �لتي تبقى، كما يظهر في »خيام« و«بدي �سوف«. 

�الأ�سئلة  من  �لم�ساحة  هذه  في  �لمتو��سل  �لبحث  نتيجة  لل�سو�ريخ«  �للبناني  »�لنادي  كان  �آخر،   بكالم 

�لتي ت�سكننا.

متى انطلق العمل فعلياً على الفيلم؟

م�سروع  على  �لفعلي  �لعمل  �نطلق  جو�نا: 

من  طلبنا  عندما   2009 �لعام  في  �لفيلم 

�لبحث  في  ت�ساعدنا  �أن  خوري  كري�ستين 

في  �ساهمو�  �لذين  �الأ�سخا�س  على  للعثور 

�أ�سهر،  م�سروع �ل�سو�ريخ. وفي خالل ب�سعة 

�ل�سحف  �أر�سيف  في  كثيرة  حكايات  وجدنا 

و�لقليل من �ل�سور. كانت تلك بمثابة �لدالئل 

على �ن ثّمة معطيات للم�سي بهذ� �لم�سروع. 

خليل: بدت �لق�سة مذهلة فقررنا �ن نغو�س 

بت�سوير  لنقوم  مجرياتها  من  ونتحقق  فيها 

�أ�ستاذ  يعمل  �أرمني  �ساب  ق�سة  يروي  فيلم 

ريا�سيات قي جامعة هايغازيان يدعى مانوغ 

�ل�سيتينيات.  لبنان في  �إطالقها في �سماء  تّم  �أكثر من ع�سرة �سو�ريخ  مانوغيان، قام وطالبه بت�سميم 

وبذلك كانو� �ل�سباقين في �سناعة �أول �ساروخ ينطلق في ف�ساء �لمنطقة.

جو�نا: وبعد ح�سولنا على �أول م�ساعدة �إنتاجية من �ل�سندوق �لعربي للثقافة و�لفنون )�آفاق( في �لعام 

نف�سه، ومع ت�سجيع منتجينا، بتنا �أكيدين من تنفيذ �لم�سروع.

هذا النوع من الأفالم يقوم على عملية بحث طويلة ت�سّكل باطنه وما يخرج على ال�سا�سة لي�س �سوى 

قمة الجبل. كيف ا�ستغلتما على هذا؟

كانت  �إذ�  ما  ومعرفة  �لـ«�سكوب«،  �أو  �ل�سبق،  بمثابة  كانت  �لظاهرية  �لفكرة  تمامًا.  �سحيح  هذ�  خليل: 

�لق�سة حقيقية �أم ال. ولكن بعد هذه �لمرحلة، �أ�سحى �لبحث تحقيقيًا و�أعمق، ويتطّلب مالحقة كل حكاية 

�سغيرة مرتبطة بالمو�سوع للتاأّكد من �سحتها.



وطويلة  مكّثفة  �لبحث  مرحلة  كانت  �أخرى.  �إلى  تقودنا  �سخ�سّية  وكل  حكاية  تجّر  �لحكاية  جو�نا: 

وتدريجية �أي�سًا، ولم يكن �لح�سول على �لمعلومات �سهاًل. كان �الأمر �أ�سبه باأحجية مبعثرة �الأجز�ء 

وحكاية تحتاج �إلى �أن تبنى من جديد. كانت عملية تحقيقية فعلية.

اأي  الما�سي.  اإلى  رحلة  في  ذهابه  لجهة  ال�سريط  هذا  يختلف  ال�سابقة،  باأفالمكما  مقارنة 

اختالف قّدمت لكما هذه التجربة؟

خليل: في �أفالمنا �ل�سابقة، كنا د�ئمًا مهتمين بالحا�سر و�لمعي�س. وحين كنا نتطّرق �إلى �لما�سي، كما 

في »يوم �آخر«، كان ذلك من باب �ننا النز�ل نعي�س هذ� �لما�سي في �لحا�سر. في »�لنادي �للبناني 

لل�سو�ريخ«، عدنا للمرة �الأولى �إلى مرحلة زمنية غير �لحا�سر، �إلى �ل�ستينيات، و�إلى تاريخ ال يذكره 

�أحد على �لرغم من �نه لي�س موؤلمًا. كيف يكتب هذ� �لتاريخ؟ كيف يختار مجتمع �أن يبقي في ذ�كرته 

�سيئًا وي�سقط �آخر؟ هل فقط الأن �لتاريخ يكتبه �لغالبون؟ ثمة بعد �آخر لهذه �لم�ساألة هو �سورتنا عن 

�أنف�سنا.

ال�ستينات؟  عن  ماذا  ال�ستينات.  بمرحلة  فيه  تفّكران  كنتما  وقت  في  جاء  الم�سروع  ان  ذكرتما 

وماذا تعني لكما؟

جو�نا: �هتمامنا بفترة �ل�ستينات �سابق للفيلم. نحن ولدنا بال�ستينات و�لعودة �إليها هي محاولة فهم 

�أ�سبه  تخّيلنا،  في  كبيرة  م�ساحة  ت�سغل  والتز�ل  بامتياز  روؤيوية  مرحلة  كانت  �لمنطقة.  تكون  لكيفية 

بميثولوجيا عن عالم مليء باالإحتماالت و�لثور�ت و�الإكت�سافات �لعلمية. 

بهذ�  كان.  �نه  نتخّيل  ما  �أو  �إلينا من حكايات عنها  و�سل  ما  قائم على  �ل�ستينات  �إلى  �لحنين  خليل: 

�لمعنى، ي�سكل �لفيلم عودة �إلى �لعو�مل �لتي �سنعت لل�ستينات �سرحًا في مخيلتنا، وبحث في �حتمال 

�أن يكون كل ذلك مجّرد تركيب �م �ن ثمة عو�مل حقيقية ن�سجت تلك �لميثولوجيا.

 

وَلينا �هتماًما لظاهرة �ل�سغف بالف�ساء �لتي كانت ت�سود �أجو�ء تلك �لمرحلة في ظّل �لتناف�س 
َ
جو�نا: كما �أ

�الميركي – �لرو�سي ولمدى تاأثير هذ� �لتناف�س على �لعالم باأ�سره. وقد �إعتبر مانوغ مانوغيان، جامعة 

هايغازيان و طالبه  �نهم من خالل مبادرهم تلك كانو� يطمحون �لى  �لم�ساركة في �الأبحاث �لف�سائية 

�لتي كان يتّم تد�ولها في �لعالم كونهم يعا�سرون زمالءهم �لعلماء في �لعالم ويعتزمون تقا�سم ذلك 

�لزمن �لم�سترك معهم.  هذه �لمعا�سرة عامل هام �إذ�  نظرنا �ليها على �أنها �إنعكا�س لروحية �لثور�ت 

�لتي كانت تحدث في �لعالم وتتر�بط فيما بينها.  

هل هو هدم للميثولجيا اإذاً؟

1960 و1967 ذو  جو�نا: لي�س هدمًا بقدر ما هو تفكيك. م�سروع �ل�سو�ريخ �للبنانية �لذي �متد بين 

داللة الأنه جاء في مرحلة �لحلم �لعربي. وبالتالي لم يكن ممكنًا �أن نحكي هذه �لحكاية فقط. بل كان 

و��سحًا �ن في هذه �لحكاية مطرحًا للحا�سر وللما�سي �أي�سًا �لذي �أعدنا بناءه في �لحا�سر. ال نريد 

�أن نبقى في �لنو�ستالجيا. تزعجنا فكرة »�أين كّنا و�أين �أ�سبحنا«. �سقوط هذ� �لم�سروع من �لذ�كرة هو 

بمكان ما تاأكيد على �أن ثمة ما يجعل من �ل�ستينات مرجعًا ولكن ما بقي منها �ليوم وهم. �لنا�س �لذين 

ونحن  حلمهم.  وحققو�  حلمو�  �لم�سروع  هذ�  على  عملو� 

نريد �أن نكون قادرين على فعل ذلك �ليوم.

تتمحور �لق�سة حول مغامرة ف�سائية. �سحيح �أّن �أبطالها 

�آمن  فقد  حقيقيون؛  حالمون  �نهم  �إاّل  علماء  �لرئي�سّيون 

تحويل  على  قادرون  باأنهم  وطالبه  مانوغيان  مانوغ 

رغباتهم و�أحالمهم �لى و�قعة حقيقية . فرّددو�  في قر�رة 

�أنف�سهم« نريد �إر�سال �ساروخ �لى �لف�ساء. يلزمنا �لوقود 

�لمنا�سب. لكّنه غير متوّفر، َفلَن�سنعنه �إذن...« هذ� �لحلم 

كّنا نحتاج �ليه بل نفّت�س عنه ...

  

تو�سيع  ب�سرورة  يتعّلق  للفيلم  �آخر  منحى  ثّمة  خليل: 

�نفتاحًا  �أكثر  ب�سكل  و�لمعاني  �الأفكار  لتلّقف  مد�ركنا 

ذلك  في  علميًا  م�سروعًا  كان  �ل�سو�ريخ  م�سروع  وتنّوعًا. 

وي�سبغ  �أ�سيق  �إطار  في  ي�سعه  �ليوم  �لو�قع  ولكن  �لوقت، 

جعلته  �لتي  �الأ�سباب  من  هذ�  لعّل  محّددة.  معاٍن  عليه 

من�سيًا الأننا �ليوم ال ننظر �إلى تو�ريخنا وحا�سرنا �إال من 

منظار �سيق. �ل�سينما و�لفن و�لعلم م�ساحات �أرحب لفهم 

�لمعاني  تو�ّسع  م�ساحات  هي  مرّكبة.  ز�وية  من  �ال�سياء 

وهذ� ما يجب �أن ننا�سل في �سبيل �لحفاظ عليه، ننا�سل 

لئال ت�سغر �لمعاني وت�سيق. 



كيف تغّير الم�سروع ال�سينمائي بين �سيغته الأولّية على الورق وبين �سكله النهائي؟

ٌتبنى  �أو �لممثلين. هذه عالقة  �أفالمنا عمومًا قائمة على عالقة ثقة متبادلة مع �ل�سخ�سيات  جو�نا: 

ببطء وعلى �متد�د �لوقت. مانوغ مانوغيان �لذي هو محور �لفيلم وموؤ�س�س مبادرة �سنع �ل�سو�ريخ، 

وكذلك �ل�سخ�سيات �الأخرى، لم يتجاوب مع �لبحث على �لفور. كان ال بد لهوؤالء كي يثقو� بنا �أن يفهمو� 

�هتماماتنا وطبيعة عملنا. 

خليل: لذلك في �لمر�حل �الأولى، لم يك�سف لنا مانوغ �نه يملك ذلك �الأر�سيف �لكبير من �ل�سور. فكان 

�أن كتبنا �لفيلم ب�سكل مختلف، �أبطاأ بطبيعة �لحال وبكثير من �لفر�غات �لتي يجب ملوؤها لالإ�ستعا�سة 

عن �ل�سورة �لناق�سة �أو �لغائبة. 

�ل�سور، كل  �لعثور على  �لى  نتو�سل  �إذ  �آخر  �لفيلم منحًى  وياأخذ  �المور  تتغير مجريات  ولكن  جو�نا: 

 1966 �أن غادر لبنان �سنة  ُيقيم مانوغ مانوغيان منذ  تانبا في والية فلوريد� حيث  �ل�سور في مدينة 

وب�سحبته �أر�سيفه �لكامل ومنذ ذلك �لحين لم يعد �لى �لمنطقة. من �أ�سغر �ساروخ �لى �أكبره، من 

�أرز 1 �لى �أرز 8، حافظ مانوغ على كل فيلم من �أفالم �لم�سروع  وكل �سورة من �سوره في �أر�سيفه مدة 

ن�سف قرن! 

خليل: بهذ� �لمعنى، لم يعد ممكنًا �لم�سي بالفيلم بت�سّوره �الأولي. �أ�سبحت �لمادة �لكاملة بين �أيدينا  

�لتي  و�لوئائق  بال�سور  �لحكاية  �إلى عر�س  �لغائبة  بكل �سورها  بناء حكاية  �إعادة  �لفيلم من  وتحّول 

�كت�سفناها. 

هل يجعله ذلك فيلماً تحقيقياً؟ واإذا كان كذلك، فعل يعني انه اأقل تركيباً من اأفالمكما ال�سابقة، 

اأو اأقل بناًء لجهة تكدي�س طبقات من المعاني؟

وجه متنّوعة  في �ل�سرد 
َ
خليل: �إّنه فيلم ��ستق�ساء ال يخلو من �لتعقيد�ت. يت�سّمن طبقات متعددة و�أ

تتعّلق  معلومة   �أّي  و�لتنقيب عن  �لبحث  بعر�س مرحلة  يبد�أ  معقّدة:  تركيبة  ذ�ت  فيلم  فهو  �لرو�ئي. 

بالم�سروع لتّت�سع بعد ذلك كما يحدث عادة في �أفالم �الإ�ستق�ساء عبر �ل�سهاد�ت و�لمو�د �الأر�سيفية 

فَتكتمل �لمغامرة �لف�سائية وُتحكى؛ وفي نهاية هذ� �لجزء، يبد�أ �آخر �أكثر فنّية يتمحور حول �عادة بناء 

.)Animation( مج�ّسم لل�ساروخ �لَمن�سي لينتهي �لفيلم بم�سهد تحريك

جو�نا: عملية �لتوليف كانت في غاية �لتعقيد �إذ ��ستلزم �الأمر �لجمع بين ثالث مر�حل زمنية، �لما�سي 

و�لحا�سر و�لم�ستقبل. عندما نعتزم تحقيق فيلم، نبحث عن �لتجربة �لجديدة. يختلف هذ� �لفيلم عّما 

�سبقه من �الأفالم �لتي �أنجزناها. �لق�سة تعر�س �أحد�ث مغامرة ر�بحة على ل�سان �أبطالها �لحقيقّيين 

�ليهم وهم يروون �لحكاية بمثابة  �الإ�سغاء  �أي ن�سف قرن الإعادة �سردها.  50 عاًما،  �نتظرو�  �لذين 

رحلة �و مغامرة من �أولها �لى �آخرها، باأدّق تفا�سيلها، بذروة لحظاتها �لمثيرة وبَخيباتها ومخاوفها 

و�أفر�حها... يكمن فيها حما�س ون�سوة �أردنا �ختز�نهما في �لفيلم.  

بناء  الحا�سر من خالل  الما�سي في  اإعادة تفعيل  الفيلم هو كما و�سفتماه  الثالث في  الجزء 

مج�سم �ساروخ وو�سعه في جامعة هايغازيان. ما الذي دفعكما اإلى اإ�سافة هذا الجزء؟ هل لإغناء 

الفيلم بمنحه بعداً اأعمق من مجرد عر�س الحقائق، اأو لإح�سا�سكما باأن الفيلم وحده لي�س كافياً 

لتوثيق/اإعادة اإحياء هذا التاريخ. مع العلم ان ا�ستغالكما على عمل فني مواٍز لل�سينمائي تجربة 

لي�ست بجديدة عليكما.

خليل: مو�زي هي �لكلمة �ل�سحيحة. في �لتجارب �ل�سابقة،  كان �لعمل �لفني مو�زيًا للفيلم من دون �أن 

يتقاطع معه. هذه �لمرة �الأولى �لتي ي�سبح فيها �لعمل �لفني جزءً� من �لفيلم. وبالفعل نحن ��ستغلنا 

على �لجزءين �الأخيرين، �ساروخ �لهايغازيان و«غولدن ريكورد« �لتحريكي، كتجهيز منف�سل ولم نكن 

ندرك �نهما �سينتهيان في �لفيلم. 

يتبعه  �أن  بّد  ال  كان  ولكن  نعطيه حّقه.  �أال  �ل�سعب  وكان من  مغٍو،  �لفيلم  في  �لحكائي  �ل�سق  جو�نا:  

عينه،  �لوقت  في  تفعيله.  �أو  �إحياوؤه  ويعيد  �لحا�سر  في  �لما�سي  حكاية  ي�سع  �سيء  �آخر،  �سيء 

مت�سل  �سيء  على  نعمل  �أن  �لطبيعي  من  وكان  فني.  عمل  لتقديم  �ل�سارقة  بينالي  من  دعوة  و�سلتنا 

 بم�سروع �ل�سو�ريخ الأنه كان �سغلنا �ل�ساغل. ال وجود الأي �أثر ملمو�س لم�سروع �ل�سو�ريخ في بيروت. 

فكانت �لفكرة �أن نج�ّسده ب�سيء ملمو�س مثل مج�ّسم �ل�ساروخ، �أي �أن نمنح �لحلم بعدً� ماديًا، يحّرك 

ذ�كرة �لنا�س.

مانوغ  يد  على  �الأرمنية  هايغازيان  جامعة  في  بل  �الأمكنة  من  ما  مكان  في  �لم�سروع  يولد  لم  خليل: 

�لى  ينتمون  هم  و�لعر�ق...  و�سوريا  �الأردن  من  �لو�فدين  وطالبه  �لقد�س  من  �الآتي  �الأرمني  ��أ�ستاذ 

مجتمع وقع �سحية مذ�بح ُعرقية في بد�يات �لقرن �لع�سرين،  بنو� �ساروًخا �أهدوه �لى لبنان ُعربون 



ين هاجر� من تركيا كما بالن�سبة  تقدير ووفاء للبلد �لذي �حت�سنهم. بالن�سبة �لى جو�نا، �لحفيدة ِلجدَّ

�لّي كفل�سطيني من ناحية �أحد �لو�لَدين، ن�سعر بنوع من �الإننتماء �أو �لتماهي �أو بالح�سا�سية �لق�سوى 

مع تاريخ �لتهجير و�لنفي وما ي�ستتبعه من �الإقر�ر بالَف�سل للبلد �لحا�سن و�لم�سيف. �أن ُنهدي مج�ّسم 

�ل�ساروخ �لى �لجامعة كان م�ساهمة مّنا في �إ�ستمر�رية هذه �لق�سة �إذ  لم نكن نريد �أن نختم �لمو�سوع 

في جّو من �لحنين. فاأتت �لهدية بمثابة فعل في �لحا�سر، منبعه في �لما�سي وقد تو�ردت ذ�كرته �لينا.     

لة، ما هي ا�ستناجاتكما لجهة �سقوط م�سروع ال�سواريخ من ذاكرة النا�س؟ في المح�سّ

خليل: هناك �أ�سباب كثيرة. يقدم �لفيلم جزءً� من �الإجابة بهدف �إثارة �لنقا�س. �أعتقد �ن هذه �لذكرى 

لم تعد تنا�سب تخّيلنا الأنف�سنا. كما �ن �لوثائق غير موجودة. كذلك كان لوقوع �لحرب �الأهلية �الأثر 

�لكبير في �إحد�ث فجو�ت في �لذ�كرة. ولكن �الأهم من �الأ�سباب هي �لدالئل �لتي يقّدمها �لو�سع �لقائم 

على عالقتنا بالتاريخ �لذي يكتب ناق�سًا. ولعل �ي�سًا �لطريقة �لتي نحلم بها قد تغّيرت وكيفية ت�سورنا 

الأنف�سنا في �لم�ستقبل. 

هو  ما  ال�سورة.  قلب  في  وت�سبحان  عنكما،  الفيلم  ي�سبح  الفيلم،  من  الأخير  قبل  ال�سق  في 

موقعكما؟ �سينمائيان؟ اأم مواطنان نا�سطان �سد الن�سيان؟ اأم ماذا؟ 

خليل: ال يتمحور هذ� �لجزء حولنا، بل يبّين كيف ننجز منحوتة �ل�ساروخ »�الأرز 4« قبل تقديمها �إلى 

�لجامعة وعملية �لمفاو�سات �لتي نخو�سها لنحقق ذلك.

جو�نا: ل�سنا مهتمين ك�سينمائيين بما نعرفه فقط. على كل م�سروع �أن ي�سّكل تجربة جديدة في �لمجهول. 

هذه »�له�سا�سة« �لتي يفر�سها هذ� �لظرف غير مح�سوب �لنتائج على �لم�سروع �لفني تعجبنا.

فكرة اإن�ساء »ن�سب تذكاري« تحيل على اأفكار اأخرى في بلد مثل لبنان. هل اأردتما رمزاً وطنياً 

يجتمع حوله اللبنانيون بخالف الن�سب/الرموز الأخرى الإ�سكالية؟

مع  �لتعامل  على  �لنا�س  �عتاد  حيث  لبنان  مثل  بلد  في  �إرتباك  يثير  قد  مو�سوع  �ل�ساروخ  خليل: 

�ل�سر�عات و�الأزمات �ل�سيا�سية �أكثر بكثير من �لم�سائل �لعلمية. فتتطارح �الأ�سئلة: هل كان �ساروًخا �أم 

قمًر� ��سطناعًيا �أم �سالًحا �م �سناعة ع�سرّية ناتجة عن بحوث علمية؟ يبقى �أّن �إدخال �ل�ساروخ في 

ف�ساء فنّي و�لجامعة يدّل على �الإيمان باأّن مثل تلك �لم�ساحات ت�ستطيع �ن تحمينا من ذلك �الإرتباك 

و�سوء �لفهم. 

جو�نا: في �إطار �لجامعة، ُيعَرف ماهو �ل�ساروخ ويتم تحديده على �أنه ح�سيلة م�سروع علمي؛ �لحال 

نف�سه في �الإطار �لفني حيث ي�سهل تحديد �ل�ساروخ على �أنه محاولة �أو تدّخل فنّي. فو�جب علينا كاأفر�د 

ولي�س كجماعات �أن نقوم بجهد فردي لتوجيه تحية تقدير و�حتر�م فعلّية لهوؤالء �لن�ساء و�لرجال �لذين 

�لحالمين.  وتقدير  �أنف�سنا  لتحفيز  �أخرى  طريقة  ا  �أي�سً وهي  تحقبقه؛  من  وتمّكنو�  حلًما  لديهم  كان 

فالفيلم بالنهاية يدور حول مو�سوع �الأحالم وقدرتنا على �ن نو��سل �أحالمنا.  

      

خليل: نحن في وطن منق�سم. فقد تبدو �لفكرة غريبة باأن ن�سعر بعالقتنا بتمثال هوَن�سب ُنقيمه ليكون 

عامل يجمعنا.  

في الفيلم عن�سران مهمان هما المادة الأر�سيفية وال�سريط ال�سوتي المرافق المتلو ب�سوتيكما. 

ما خ�سو�سية هذين المكّونين؟

�لكثير من  �إلى  �حتجنا  تكون مغوية.  �أن  يمكن  ووثائق  �الأر�سيفية من �سور  �لمادة  �لتعامل مع  جو�نا: 

�آخر  �أر�سيفًا  �إليها  �أ�سفنا  لذلك  �هتماماتنا.  في  ي�سب  �لذي  �ل�سياق  في  لن�سعها  و�لبحث  �لتفكير 

�أفالم  �لمرحلة.  تلك  باأذهاننا من  علقت  �لتي  �ل�سور  ي�سّكل  ولكنه  �ل�سو�ريخ،  بم�سروع  له  ال عالقة 

�الأك�سن، خطب عبد �لنا�سر، وغيرها. �ل�سريط �ل�سوتي كان مهمًا جدً� لنحكي ق�ستنا كجيل و�سلته 

في  و�لخا�س  �لعام  بين  و�لج�سر  �لمتعّددة  �ل�سرد  بين خطوط  �ل�سلة  هو  منهارة.  �سبه  �الإيديولوجيا 

�لفيلم.

ح منذ �لبد�ية باأننا من مو�ليد عام 1969 وباأننا نتعامل تعاماًل وجد�نًيا  خليل: كان �أمر مهم �ن نو�سّ

�لتي  �لوقائع  لة، هناك  �لمح�سّ تاريخنا. في  به حول  نقوم  �لذي  �لتحقيق  �إز�ء هذ�  �لُعمق  وذ�تًيا في 

حدثت �إال �أننا ن�سيف وجًها �آخر وَجوهرًيا حول �لتاثير�أو �ل�سدى �لذي ُتحدثه تلك �لوقائع في مخّيلتنا. 

لذلك ُي�سبح �لفيلم في نهاية �لمطاف م�ساألة �سخ�سية جًد�، وُيف�سح لنا �سوت �لمعّلق �لمجال الإعادة 

تدوين �أ�سئلتنا و�أفكارنا كما وردت �لينا.   



اأ�سفتما اإلى الفيلم نحو نهايته اإ�سارة اإلى الثورات العربية. هل تغّيرت نظرتكما اإلى الفيلم مع 

�سعود الثورات في العالم العربي؟ هل اأّكدت لكما ان الحلم وتحقيق الحلم قد ي�سبحان ممكنين 

من جديد؟

جو�نا: خالل ت�سوير �لفيلم وتوليفه، كان ثمة تحول يحدث في �لمنطقة �لعربية. وبد� هذ� من�سجمًا مع 

فيلم يبحث عن �لحلم وي�ساأل لماذ� تحّجمت �أحالمنا.

 .1967 1967. �لديكتاتوريات �لتي ت�سقط �ليوم ن�ساأت بعد  خليل: م�سروع �ل�سو�ريخ توقف في �لعام 

ثمة عالقة بالتاأكيد حتى لو جاءت عن طريق �ل�سدفة. �ل�سدف مهمة في �سناعة �الأفالم. هناك عودة 

للحلم و�أفق يتو�ّسع ب�سرف �لنظر عما �ستنتهي �إليه هذه �لثور�ت. 

جو�نا: �سعود �لثور�ت �لعربية �أعاد �ل�سلة بين �لحا�سر و�لما�سي. لذلك لم يكن تجاهلها ممكنًا ولكن 

�إلى هذ� �لحدث د�خل  لم نرد ��ستغالل هذ� �لحدث. فا�ستغلنا للعثور على �لنبرة �لمالئمة لالإ�سارة 

�لفيلم، كحدث يعني كل فرد في �لمجتعات �لعربية. 

ماذا عن جزء التحريك؟ الخيال ي�سود هنا في ت�سورنا لم�ستقبل لي�س ببعيد هو العام 2025.

�ل�سور.  لنق�س  نتيجة  موجودً�  �سيكون  �نه  �عتقدنا  �لذي  �لنق�س  ل�سد  �لتحريك  فكرة  بد�أت  جو�نا: 

تعاونا مع غ�سان حلو�ني لير�سم لنا فيلم تحريك ق�سير عن كيفية �إطالق �ل�سو�ريخ. ولكن بعد �لعثور 

على �ل�سور و�لوثائق عند مانوغ، لم يعد لهذ� مبرر. ف�سارت �لفكرة �أن نتخيل من خالل �لتحريك كيف 

كان يمكن �أن يكون حا�سرنا/م�ستقبلنا في ما لو ��ستمر م�سروع �ل�سو�ريخ. ولهذ� �لتوظيف للتحريك 

�لتحريك �سمح بت�سور عالم مختلف  �لمنطقة.  �لغائب كنوع في  �لعلمي« �سبه  بـ«�لخيال  �ي�سًا  عالقة 

يهدم �سورة �لعالم �لحالي، عالم علمي متطّور تتر�جع فيه �لمناور�ت �ل�سيا�سية لح�ساب �لعلم، ويغدو 

�إلى �لعالم �لخارجي، وتتلّون �لجغر�فيا )برج  ر�ئد �لف�ساء هو �لقائد ويجتمع �لنا�س الإر�سال ر�سائل 

�لمر وج�سر �لرينغ( لت�سبح ذ�ت دالئل مختلفة. 

خليل: خيار �لتحريك هو بالمعنى �لمبا�سر ��ستكمال لل�سرد �لزمني يكمل �لما�سي و�لحا�سر باإلقاء نظرة 

على �لم�ستقبل. على �سعيد �آخر، �أتاح لنا �لتحريك و�لخيال �لعلمي �للعب ولكن �أي�سًا ز�وية نظر مختلفة 

لنقول �أننا ن�ستطيع �أن ن�ستغل على مخيلتنا وتاليًا على طريقة �إدر�كنا لالأ�سياء باالإرتقاء قلياًل فوق �لو�قع. 

كيف ا�ستقبل الفيلم في البلدان المختلفة التي عر�س فيه؟ واأي تاأثير تتمنيانه له في لبنان؟

خليل: هناك عن�سر مفاجاأة في ما يطرحه �لفيلم: م�سروع ف�سائي في لبنان. وهذ� في حد ذ�ته يدعو 

�أواًل �إلى �الإبت�سام. ولكن �إذ� �أخذنا في �الإعتبار �لمكان �لذي ناأتي منه، �أي لبنان، وما يعتمل فيه من 

نز�عات، ي�سبح هنا تاأثير �آخر وهو »تحريف« �لنظرة �أو �لروؤية. وهذ� جانب يهمنا منذ بد�ية عملنا كما 

يعنينا تطوير �لطريقة �لتي ُينظر بها �إلينا و�لتي ننظر بها �إلى �أنف�سنا. في �الأماكن �لتي عر�س �لفيلم 

فيها ��ستقبل كمغامرة وكنظرة مختلفة على �لمنطقة ولكن �أي�سًا كطرح �سينمائي. في لبنان �سيختلف 

�لو�سع الأن �لحكاية جزء من تاريخنا. 

جو�نا: �إعادة »�لحكاية« �إلى �لفرد كما �إلى �لذ�كرة �لجمعية، وم�ساءلة �ل�سياق �لذي من خالله خرجت 

لعر�سه  جدً�  مت�سوقة  �أنا  �لفيلم.  هذ�  �نجازنا  و�سبب  �هتمامنا  م�سدر  هما  و�أبطالها  �لق�سة   هذه 

في لبنان.

كيف �سيكمل ا�ستغالكما على التاريخ والذاكرة والحا�سر؟ واأية م�ساهمة ترجوانها في المجتمع 

من خالل هذه الأعمال؟

جو�نا: في لبنان ذ�كر�ت كثيرة م�ستتة،  �إال �ن عدم �رتباطها بتاريخ موّحد يحّولها �أحد�ثًا �سخ�سية. 

من  �لغائب  �أثر  �إعادة  في  ي�سهمو�  �أن  و�ل�سينمائيون  و�لكتاب  و�لفنانون  و�ل�سهود  �لموؤرخون  يمكن 

في  �لحقيقي.  �لعالم  �عتر��س  �و  �لتدخل  نحاول  بل  �لتاريخ،  كتابة  نعيد  ال  �أبدً�  ولكننا  جديد. 

�ختر�ق  منفتحون على  �ننا  �أي  يو�جهها على طريقه.  �لتي  �الإ�سار�ت  �أو  �ل�سدف  يتابع  عملنا، كالنا 

مكان  كل  في  نجدها  �لتي  �لقيود  دفع  �إلى  بالحاجة  د�ئمًا  ن�سعر  �أفالمنا،  في  ولعملنا.  لنا  �لو�قع 

�ل�ساروخ،  مج�ّسم  بناء  �إعادة  منها.  جميعًا  نعاني  �لتي  �لحدود  تو�سيع  و  بالطبع،  �لمجازي  بالمعنى 

م�سى  ما  في  كان  �لنا�س  بع�س  �ن  و�لقول  رمزية   خطو�ت  هي  للجامعة  وهبه  �لمدينة،  عبر  نقلها 

�إيماننا  �أن ن�سبح حالمين من جديد. وهذ�  في جوهر  �أي�سًا  باحثًا ومثاليًا وحالمًا و�أنه يمكننا نحن 

 

بال�سينما و�لفن.  



جوانا حاجي توما

وخليل جريج

الئحة االفالم

�لوثائقية  �الأفالم  من  عدد�  لقد حققا  و�حد،  �آن  في  وفنانان  �سينمائيان  هما  وخليل  جو�نا 

 »2007  -  2000 »�لخيام  منها: 

�لمفقود«  و»�لفيلم   ،)2008(

)2003( ، باالإ�سافة �لى �فالم 

�لزهر«  »�لبيت  طويلة:  ) رو�ئية 

�آخر« )2005(.  و»يوٌم    )1999

�فالمهما  �ختيرت  وقد 

كبريات  في  للم�ساركة 

�لمهرجانات �لعالمية وح�سدت 

عدة جو�ئز. �ما فيلمهما �الخير 

من   )2008( �سوف«  »بدي 

وربيع  دونوف  كاترين  بطولة 

ُعر�س في مهرجان  مروة، فقد 

�سمن  �لدولي  �ل�سينمائي  كان 

 Un Certain( »فئة »نظرة ما

للبرمجة  �لتابعة   )Regard
�لر�سمية. 

ومن جهة �خرى، فقد �قاما عدة 

معار�س ل�سور و��سرطة فيديو. 

وهي تعر�س في �برز �لمعار�س 

�لفنية �لد�ئمة و�لمتاحف عبر �لعالم �جمع. وقد �عيد عر�س كل �عمالهما �ل�سينمائية في : 

باري�س �سينما )2007(، مهرجان جيغون �ل�سينيمائي )2008(، نيون )2009(، فيال د�كوند 

)2009(، مونتريال )2009(، موما نيويورك )2009(، تيت لندن )2011( و�لمعهد �لفرن�سي 

في طوكيو )2012(.

www.hadjithomasjoreige.com : لمزيد من �لمعلومات

»بدي �سوف« )فيلم  رو�ئي طويل، 35 مم، 75 دقيقة(   2008

»�لخيام 2000-2007« )فيلم وثائقي، 103 دقائق(   2008

Open the door )فيلم رو�ئي ق�سير، 35مم، 11 دقيقة(       2006 

 Enfances وهو تلخي�س لفيلم   

»يوٌم �آخر« ) فيلم رو�ئي طويل، 35 مم، 88 دقيقة(   2005

»رماد« )فيلم رو�ئي ق�سير، 42 دقيقة(   2003

»برمة« )فيلم ق�سير فيديو، 8 دقائق(   2001

»�لخيام« )فيلم وثائقي، 52 دقيقة (   2000

»�لبيت �لزهر« )فيلم رو�ئي طويل، 35 مم، 92 دقيقة(.   1999
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ن�ض ر�صالة جريار اأزوليه من مر�صد الف�صاء 

يف املركز الفرن�صي لالأبحاث الف�صائية

يحتل �لف�ساء مكانة متمّيزة في �لخيال �لجماعي. فالمغامرة �لف�سائية �لتي طالما كانت محور 

�الأحالم و�لتكهنات، تج�ّسدت في و�قع �لقرن �لع�سرين لّما بد�أ �الإن�سان يقوم بتركيب �آليات َتن�سله 

و�قعنا  من  وجزًء�  متد�خاًل  �أ�سبح  �لمنال  م�ستحيل  كان  فالذي  �الأر�سية.  �لجاذبية  قب�سة  من 

�ليومي، وفي ذ�كرتنا تجّذرت وتر�كمت  ذكريات عن لحظات �لعد �لتنازلي وعن �ل�سو�ريخ  �لتي 

ُتقلع من قو�عدها ُمثيرًة �سياًل من �ل�سهب �لنارية و�لُحمى �لدّخانية و�لرجال �لذين يتر�ق�سون 

على �سطح �لقمر. تلك �ل�سورة �لنموذجية �إ�ستطاعت �أي�سا �أن تحّرك �أحالًما �أخرى َفاجتذب 

�لف�ساء �ل�سعب باأكمله.

   لكن عالم �لف�ساء ال يتاألف فقط من �لالعبين �لدوليين �لكبار في �لمجال �لف�سائي �لذين 

مَعّنا 
َ
ي�سّكلون بطبيعة �لحال، �لمفتاح  �الأ�سا�سي في تاريخ ما تحّقق من �إنجاز�ت في �لف�ساء؛ فاإن �أ

�لذين ي�سعب  و�لى  �لثانويين  �لالعبين  و�لى  �لم�سهد  يقفون في خلفية  �لذين  �لنظر�لى هوؤالء 

تمييزهم في �سورة �لطاقم �لعامل �أو في هيكليته  �لتنظيمية و�لتر�تبية، تظهر لنا من �لظّل وجوه 

ُمحّببة  ترت�سم بقوة �أكثر خ�سو�س�سا حين َتاأَتمننا على �سيرة حياتها. ويتبارى كل هوؤالء في كتابة 

�ِسَيرهم؛ �ِسَير رجال ون�ساء ُي�سبهوننا �إاّل �أن �لتاريخ لم يحفظ �أ�سماءهم، وكيف ُيمكنه ذلك وهم 

ُكثر. كان من �لممكن لكل و�حد مّنا �أن ي�سلك تلك �لم�سار�ت �أو �أن ُي�سادف تلك �لوجوه �أو حتى 

�أن يعي�س �للحظات �لتي عا�ستها. من بين تلك �ل�ِسَير �ل�سغيرة جًد� عن �لف�ساء �لتي قام بَجمعها 

مر�سد �لف�ساء في �لمركز �لوطني لالأبحاث �لف�سائية �أو وكالة �لف�ساء �لفرن�سية وَو�سعها في 

�لمتناول �لعام من خالل  معار�س متنوعة، �سيرة جمعية �ل�سو�ريخ �للبنانية و�لبروفي�سورمانوغ 

مانوغيان �لتي تجد موقعها �لطبيعي و�ل�سرعي في تاريخ �الأبحاث �لف�سائية. 



�أرز ٤، �إعادة تركيب

تحفة من �لنحا�س و�لكوريان ن�سخة مطّبقة عن �ساروخ �الأرز 4

8 م ب1٫2 م ب 1 م :مقايي�س

�إعادة تنظيم

�سور )1 م ب 72 �سنتم( تمّثل �إعادة �أحياء تنقل �ساروخ �الأرز 4 في �سو�رع بيروت

النادي اللبناين لل�صواريخ

م�سروع �لنادي �للبناني لل�سو�ريخ عبارة عن فيلم وثائقي طويل وعدة تركيبات فنية موؤلفة 

من �سور وتحف وفيديو وت�سجيالت

 

م�صروع فني عاملي



اآلبوم الرئي�س

ور ت�سّمنها �آلبوم قّدمته جمعية �ل�سو�ريخ �للبنانية لرئي�س �لجمهورية فوؤ�د �سهاب  مج�ّسم ل�سُ

بمنا�سبة  �إطالق �ل�ساروخ »�أرز 4«.

)32 طبعة رقمية �إلكترونية، قيا�س �لو�حدة : 8 م بـ متر و20 �سنتم، َمطوّية �لى 32 ق�سًما(  

م�صروع فني عامليالنادي اللبناين لل�صواريخ

�ل�سجادة

م  5٫5 قيا�سها   �سّجادة 

 بـ 2٫8 م تمّثل �سورة ل�ساروخ 

�سدر  طابع  ب�سيغة   »4 �أرز   «

ن�سج  تّم  وقد   .1964 �سنة 

�ل�سجادة �ليوم تكريًما لليتيمات 

�لى  لجاأن  �للو�تي  �الأرمنيات 

لبنان والأحفادهّن �لذين �سارك 

م�سروع  في  منهم  �لبع�س 

�لمغامرة �لف�سائية �للبنانية �لتي ي�سّكل هذ� �لطابع �أحد رموزها.

الأ�سطوانة الذهبية

مّدته  وتّي،  و�سَ ب�سرّي  مج�ّسم 

من  �إعد�ده  تّم  دقيقة،   19

�لى مرحلة  يعود  وتّي  �أر�سيف �سَ

من  وم�سَتوحى  �ل�سيتينيات 

ذكريات عدد من �أع�ساء جمعية 

هذ�  يقّدم  �للبنانية.  �ل�سو�ريخ 

لمدينة  �سوتًيا  ا  عر�سً �لمج�ّسم 

بيروت في �ل�ستينيات. 
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