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ملخ�ص ال�سيناريو

مانوغ مانوغيان ،جون ماركريان ،الجنرال يو�سف وهبة ،هاري كوندكجيان ،جوزيف �صفير،
همبار كاراجبوزيان ،بول هايدو�ستيان ،ا�سعد جرادي ،ظافر عازار ،الوزير زياد بارود،
الوزير طارق متري ،ف�ؤاد متى و جنى متري.

في مطلع ال�ستينيات ،قام �أ�ستاذ مع طلبته في جامعة
هايغازيان بت�صميم �صواريخ و�إطالقها بهدف درا�سة
الف�ضاء وا�ستك�شافه .وعلى الرغم من النجاح الذي حققه
الم�شروع ،فقد توقف فج�أة عام  1967وتبدد كل ًيا من
الذاكرة الجماعية .الفيلم يروي هذه المغامرة من خالل
�شهادات ووثائق فيلمية و�أر�شيفية ويحاول �إعادة �إحياء
الما�ضي كتحية للحالمين.
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يف حوار مع
جوانا حاجي توما وخليل جريج
متى كانت انطالقة الم�شروع وكيف؟
جوانا :قادتنا �إلى هذا الم�شروع حكاية و�صورة .الحكاية �سمعناها من �شقيقتي تانيا مهنا التي كانت
تجري بحث ًا عن تاريخ لبنان المعا�صر ووقعت على حكاية النادي اللبناني لل�صواريخ .وحين �س�ألتنا
�إن ك ّنا قد �سمعنا ب�أن لبنان امتلك م�شروع ت�صنيع �صواريخ ،كانت ده�شتنا كبيرة .ا�ستغربنا ولم ن�أخذ
المو�ضوع على محمل الجد .في الفترة الزمنية عينها ،مطلع القرن الحادي والع�شرين ،وجدنا في
كتاب «المركبة» لأكرم الزعتري الذي ي�ضم
�صور ًا فوتوغرافية من مجموعة «الم�ؤ�س�سة
العربية لل�صورة» ،وجدنا �صورة لطابع يحمل
�صاروخ ًا ب�ألوان العلم اللبناني ،و�إلى جانبه
�صورة التقطها هاري كوندكجيان لإطالق
ال�صاروخ.
خليل :ال�صورة التي �أخذها الم�ص ّور
الفوتوغرافي هاري كوندكجيان كانت بمثابة
الدليل على وجود م�شروع ال�صواريخ في لبنان
ومنها انطلقت �أ�سئلتنا وبحثنا في محيطنا
ع ّمن يتذ ّكر تلك المرحلة .وكانت المفاج�أة
�أن �أحد ًا ال يتذ ّكر .بقيت الفكرة في ذهننا
وبين مالحظات كثيرة ند ّونها ونجمعها في
دفاترنا لنعود �إليها في فترات الحقة.
جوانا :ولكن قبل ذلك ،قمنا بزيارة �إلى جامعة هايغازيان في بيروت حيث انطلقت الأبحاث حول
م�شروع ال�صواريخ ون ّفذت .كان ذلك في العام  2001ومن مكتبة الجامعة .كان الهدف الأ�سا�سي لهذه
الزيارة الإجابة عن �س�ؤالين �أ�سا�سيين :هل كان الم�شروع جدي ًا؟ وهل كانت �أهدافه حربية �أم علمية؟
بعدها ان�شغلنا بم�شاريع �أخرى .في المرحلة الالحقة لإنجازنا فيلم «بدّي �شوف» ( ،)2008عادت فكرة
ال�صواريخ لت�شغلنا لعالقتها الوطيدة بحياتنا وعملنا في تلك الفترة.

كيف يتوا�صل «النادي اللبناني لل�صواريخ» مع �أعمالكما ال�سابقة؟ ما هو الخيط الم�شترك �إذا
جاز التعبير؟
جوانا :بمعنى ما ،ي�ش ّكل «النادي اللبناني لل�صواريخ» ف�ص ًال جديد ًا في �سياق عملنا على الحكايات
وت�صب في جوهر �أعمالنا ال�سينمائية والفنية ،ت�سا�ؤالت حول كيفية
المن�سية ،كما يطرح �أ�سئلة ت�شغلنا
ّ

كتابة التاريخ وما يبقى منه في المخيلة الفردية والجماعية.
خليل :ا�شتغلنا لفترة طويلة على الموا�ضيع الكامنة وال�صور التي تبقى ،كما يظهر في «خيام» و»بدي �شوف».
بكالم �آخر ،كان «النادي اللبناني لل�صواريخ» نتيجة البحث المتوا�صل في هذه الم�ساحة من الأ�سئلة
التي ت�سكننا.

متى انطلق العمل فعلياً على الفيلم؟
جوانا :انطلق العمل الفعلي على م�شروع
الفيلم في العام  2009عندما طلبنا من
كري�ستين خوري �أن ت�ساعدنا في البحث
للعثور على الأ�شخا�ص الذين �ساهموا في
م�شروع ال�صواريخ .وفي خالل ب�ضعة �أ�شهر،
وجدنا حكايات كثيرة في �أر�شيف ال�صحف
والقليل من ال�صور .كانت تلك بمثابة الدالئل
على ان ث ّمة معطيات للم�ضي بهذا الم�شروع.
خليل :بدت الق�صة مذهلة فقررنا ان نغو�ص
فيها ونتحقق من مجرياتها لنقوم بت�صوير
فيلم يروي ق�صة �شاب �أرمني يعمل �أ�ستاذ
ريا�ضيات قي جامعة هايغازيان يدعى مانوغ
مانوغيان ،قام وطالبه بت�صميم �أكثر من ع�شرة �صواريخ ّتم �إطالقها في �سماء لبنان في ال�سيتينيات.
وبذلك كانوا ال�سباقين في �صناعة �أول �صاروخ ينطلق في ف�ضاء المنطقة.
جوانا :وبعد ح�صولنا على �أول م�ساعدة �إنتاجية من ال�صندوق العربي للثقافة والفنون (�آفاق) في العام
نف�سه ،ومع ت�شجيع منتجينا ،بتنا �أكيدين من تنفيذ الم�شروع.

هذا النوع من الأفالم يقوم على عملية بحث طويلة ت�ش ّكل باطنه وما يخرج على ال�شا�شة لي�س �سوى
قمة الجبل .كيف ا�شتغلتما على هذا؟
خليل :هذا �صحيح تمام ًا .الفكرة الظاهرية كانت بمثابة ال�سبق� ،أو الـ»�سكوب» ،ومعرفة ما �إذا كانت
الق�صة حقيقية �أم ال .ولكن بعد هذه المرحلة� ،أ�ضحى البحث تحقيقي ًا و�أعمق ،ويتط ّلب مالحقة كل حكاية
�صغيرة مرتبطة بالمو�ضوع للت�أ ّكد من �صحتها.

المعنى ،ي�شكل الفيلم عودة �إلى العوامل التي �صنعت لل�ستينات �صرح ًا في مخيلتنا ،وبحث في احتمال
�أن يكون كل ذلك مج ّرد تركيب ام ان ثمة عوامل حقيقية ن�سجت تلك الميثولوجيا.
اهتماما لظاهرة ال�شغف بالف�ضاء التي كانت ت�سود �أجواء تلك المرحلة في ظ ّل التناف�س
جوانا :كما �أَو َلينا
ً
االميركي – الرو�سي ولمدى ت�أثير هذا التناف�س على العالم ب�أ�سره .وقد �إعتبر مانوغ مانوغيان ،جامعة
هايغازيان و طالبه انهم من خالل مبادرهم تلك كانوا يطمحون الى الم�شاركة في الأبحاث الف�ضائية
يتم تداولها في العالم كونهم يعا�صرون زمالءهم العلماء في العالم ويعتزمون تقا�سم ذلك
التي كان ّ
الزمن الم�شترك معهم .هذه المعا�صرة عامل هام �إذا نظرنا اليها على �أنها �إنعكا�س لروحية الثورات
التي كانت تحدث في العالم وتترابط فيما بينها.

هل هو هدم للميثولجيا �إذاً؟

جوانا :الحكاية تج ّر حكاية وكل �شخ�ص ّية تقودنا �إلى �أخرى .كانت مرحلة البحث مك ّثفة وطويلة
وتدريجية �أي�ض ًا ،ولم يكن الح�صول على المعلومات �سه ًال .كان الأمر �أ�شبه ب�أحجية مبعثرة الأجزاء
وحكاية تحتاج �إلى �أن تبنى من جديد .كانت عملية تحقيقية فعلية.

مقارنة ب�أفالمكما ال�سابقة ،يختلف هذا ال�شريط لجهة ذهابه في رحلة �إلى الما�ضي� .أي
اختالف قدّمت لكما هذه التجربة؟
خليل :في �أفالمنا ال�سابقة ،كنا دائم ًا مهتمين بالحا�ضر والمعي�ش .وحين كنا نتط ّرق �إلى الما�ضي ،كما
في «يوم �آخر» ،كان ذلك من باب اننا النزال نعي�ش هذا الما�ضي في الحا�ضر .في «النادي اللبناني
لل�صواريخ» ،عدنا للمرة الأولى �إلى مرحلة زمنية غير الحا�ضر� ،إلى ال�ستينيات ،و�إلى تاريخ ال يذكره
�أحد على الرغم من انه لي�س م�ؤلم ًا .كيف يكتب هذا التاريخ؟ كيف يختار مجتمع �أن يبقي في ذاكرته
�شيئ ًا وي�سقط �آخر؟ هل فقط لأن التاريخ يكتبه الغالبون؟ ثمة بعد �آخر لهذه الم�س�ألة هو �صورتنا عن
�أنف�سنا.

ذكرتما ان الم�شروع جاء في وقت كنتما تف ّكران فيه بمرحلة ال�ستينات .ماذا عن ال�ستينات؟
وماذا تعني لكما؟
جوانا :اهتمامنا بفترة ال�ستينات �سابق للفيلم .نحن ولدنا بال�ستينات والعودة �إليها هي محاولة فهم
لكيفية تكون المنطقة .كانت مرحلة ر�ؤيوية بامتياز والتزال ت�شغل م�ساحة كبيرة في تخ ّيلنا� ،أ�شبه
بميثولوجيا عن عالم مليء بالإحتماالت والثورات والإكت�شافات العلمية.
خليل :الحنين �إلى ال�ستينات قائم على ما و�صل �إلينا من حكايات عنها �أو ما نتخ ّيل انه كان .بهذا

جوانا :لي�س هدم ًا بقدر ما هو تفكيك .م�شروع ال�صواريخ اللبنانية الذي امتد بين  1960و 1967ذو
داللة لأنه جاء في مرحلة الحلم العربي .وبالتالي لم يكن ممكن ًا �أن نحكي هذه الحكاية فقط .بل كان
وا�ضح ًا ان في هذه الحكاية مطرح ًا للحا�ضر وللما�ضي �أي�ض ًا الذي �أعدنا بناءه في الحا�ضر .ال نريد
�أن نبقى في النو�ستالجيا .تزعجنا فكرة «�أين ك ّنا و�أين �أ�صبحنا»� .سقوط هذا الم�شروع من الذاكرة هو
بمكان ما ت�أكيد على �أن ثمة ما يجعل من ال�ستينات مرجع ًا ولكن ما بقي منها اليوم وهم .النا�س الذين
عملوا على هذا الم�شروع حلموا وحققوا حلمهم .ونحن
نريد �أن نكون قادرين على فعل ذلك اليوم.
تتمحور الق�صة حول مغامرة ف�ضائية� .صحيح �أنّ �أبطالها
الرئي�س ّيون علماء �إلاّ انهم حالمون حقيقيون؛ فقد �آمن
مانوغ مانوغيان وطالبه ب�أنهم قادرون على تحويل
رغباتهم و�أحالمهم الى واقعة حقيقية  .فردّدوا في قرارة
�أنف�سهم» نريد �إر�سال �صاروخ الى الف�ضاء .يلزمنا الوقود
المنا�سب .لك ّنه غير متو ّفرَ ،فل َن�صنعنه �إذن »...هذا الحلم
ك ّنا نحتاج اليه بل نفتّ�ش عنه ...
خليل :ث ّمة منحى �آخر للفيلم يتع ّلق ب�ضرورة تو�سيع
مداركنا لتل ّقف الأفكار والمعاني ب�شكل �أكثر انفتاح ًا
وتن ّوع ًا .م�شروع ال�صواريخ كان م�شروع ًا علمي ًا في ذلك
الوقت ،ولكن الواقع اليوم ي�ضعه في �إطار �أ�ضيق وي�سبغ
معان محدّدة .لع ّل هذا من الأ�سباب التي جعلته
عليه ٍ
من�سي ًا لأننا اليوم ال ننظر �إلى تواريخنا وحا�ضرنا �إال من
منظار �ضيق .ال�سينما والفن والعلم م�ساحات �أرحب لفهم
تو�سع المعاني
اال�شياء من زاوية مر ّكبة .هي م�ساحات ّ
وهذا ما يجب �أن ننا�ضل في �سبيل الحفاظ عليه ،ننا�ضل
لئال ت�صغر المعاني وت�ضيق.

كيف تغ ّير الم�شروع ال�سينمائي بين �صيغته الأول ّية على الورق وبين �شكله النهائي؟
جوانا� :أفالمنا عموم ًا قائمة على عالقة ثقة متبادلة مع ال�شخ�صيات �أو الممثلين .هذه عالقة تٌبنى
ببطء وعلى امتداد الوقت .مانوغ مانوغيان الذي هو محور الفيلم وم�ؤ�س�س مبادرة �صنع ال�صواريخ،
وكذلك ال�شخ�صيات الأخرى ،لم يتجاوب مع البحث على الفور .كان ال بد له�ؤالء كي يثقوا بنا �أن يفهموا
اهتماماتنا وطبيعة عملنا.
خليل :لذلك في المراحل الأولى ،لم يك�شف لنا مانوغ انه يملك ذلك الأر�شيف الكبير من ال�صور .فكان
�أن كتبنا الفيلم ب�شكل مختلف� ،أبط�أ بطبيعة الحال وبكثير من الفراغات التي يجب مل�ؤها للإ�ستعا�ضة
عن ال�صورة الناق�صة �أو الغائبة.
منحى �آخر �إذ نتو�صل الى العثور على ال�صور ،كل
جوانا :ولكن تتغير مجريات االمور وي�أخذ الفيلم
ً
ال�صور في مدينة تانبا في والية فلوريدا حيث ُيقيم مانوغ مانوغيان منذ �أن غادر لبنان �سنة 1966
وب�صحبته �أر�شيفه الكامل ومنذ ذلك الحين لم يعد الى المنطقة .من �أ�صغر �صاروخ الى �أكبره ،من
�أرز  1الى �أرز  ،8حافظ مانوغ على كل فيلم من �أفالم الم�شروع وكل �صورة من �صوره في �أر�شيفه مدة
ن�صف قرن!
خليل :بهذا المعنى ،لم يعد ممكن ًا الم�ضي بالفيلم بت�ص ّوره الأولي� .أ�صبحت المادة الكاملة بين �أيدينا
وتح ّول الفيلم من �إعادة بناء حكاية بكل �صورها الغائبة �إلى عر�ض الحكاية بال�صور والوئائق التي
اكت�شفناها.

هل يجعله ذلك فيلماً تحقيقياً؟ و�إذا كان كذلك ،فعل يعني انه �أقل تركيباً من �أفالمكما ال�سابقة،
�أو �أقل بنا ًء لجهة تكدي�س طبقات من المعاني؟
خليل� :إ ّنه فيلم ا�ستق�صاء ال يخلو من التعقيدات .يت�ض ّمن طبقات متعددة و�أَوجه متن ّوعة في ال�سرد
الروائي .فهو فيلم ذات تركيبة معقدّة :يبد�أ بعر�ض مرحلة البحث والتنقيب عن � ّأي معلومة تتع ّلق
بالم�شروع لتتّ�سع بعد ذلك كما يحدث عادة في �أفالم الإ�ستق�صاء عبر ال�شهادات والمواد الأر�شيفية
فتَكتمل المغامرة الف�ضائية وتُحكى؛ وفي نهاية هذا الجزء ،يبد�أ �آخر �أكثر فن ّية يتمحور حول اعادة بناء
مج�سم لل�صاروخ ال َمن�سي لينتهي الفيلم بم�شهد تحريك (.)Animation
ّ
جوانا :عملية التوليف كانت في غاية التعقيد �إذ ا�ستلزم الأمر الجمع بين ثالث مراحل زمنية ،الما�ضي
والحا�ضر والم�ستقبل .عندما نعتزم تحقيق فيلم ،نبحث عن التجربة الجديدة .يختلف هذا الفيلم ع ّما
�سبقه من الأفالم التي �أنجزناها .الق�صة تعر�ض �أحداث مغامرة رابحة على ل�سان �أبطالها الحقيق ّيين
عاما� ،أي ن�صف قرن لإعادة �سردها .الإ�صغاء اليهم وهم يروون الحكاية بمثابة
الذين انتظروا ً 50
ّ
َ
رحلة او مغامرة من �أولها الى �آخرها ،ب�أدق تفا�صيلها ،بذروة لحظاتها المثيرة وبخيباتها ومخاوفها
و�أفراحها ...يكمن فيها حما�س ون�شوة �أردنا اختزانهما في الفيلم.

الجزء الثالث في الفيلم هو كما و�صفتماه �إعادة تفعيل الما�ضي في الحا�ضر من خالل بناء
مج�سم �صاروخ وو�ضعه في جامعة هايغازيان .ما الذي دفعكما �إلى �إ�ضافة هذا الجزء؟ هل لإغناء
الفيلم بمنحه بعداً �أعمق من مجرد عر�ض الحقائق� ،أو لإح�سا�سكما ب�أن الفيلم وحده لي�س كافياً
لتوثيق�/إعادة �إحياء هذا التاريخ .مع العلم ان ا�شتغالكما على عمل فني موا ٍز لل�سينمائي تجربة
لي�ست بجديدة عليكما.
خليل :موازي هي الكلمة ال�صحيحة .في التجارب ال�سابقة ،كان العمل الفني موازي ًا للفيلم من دون �أن
يتقاطع معه .هذه المرة الأولى التي ي�صبح فيها العمل الفني جزء ًا من الفيلم .وبالفعل نحن ا�شتغلنا
على الجزءين الأخيرين� ،صاروخ الهايغازيان و»غولدن ريكورد» التحريكي ،كتجهيز منف�صل ولم نكن
ندرك انهما �سينتهيان في الفيلم.
جوانا :ال�شق الحكائي في الفيلم مغ ٍو ،وكان من ال�صعب �أال نعطيه ح ّقه .ولكن كان ال ب ّد �أن يتبعه
�شيء �آخر� ،شيء ي�ضع حكاية الما�ضي في الحا�ضر ويعيد �إحيا�ؤه �أو تفعيله .في الوقت عينه،
و�صلتنا دعوة من بينالي ال�شارقة لتقديم عمل فني .وكان من الطبيعي �أن نعمل على �شيء مت�صل
بم�شروع ال�صواريخ لأنه كان �شغلنا ال�شاغل .ال وجود لأي �أثر ملمو�س لم�شروع ال�صواريخ في بيروت.
مج�سم ال�صاروخ� ،أي �أن نمنح الحلم بعد ًا مادي ًا ،يح ّرك
نج�سده ب�شيء ملمو�س مثل ّ
فكانت الفكرة �أن ّ
ذاكرة النا�س.
خليل :لم يولد الم�شروع في مكان ما من الأمكنة بل في جامعة هايغازيان الأرمنية على يد مانوغ
ا�أ�ستاذ الأرمني الآتي من القد�س وطالبه الوافدين من الأردن و�سوريا والعراق ...هم ينتمون الى
ً
�صاروخا �أهدوه الى لبنان ُعربون
مجتمع وقع �ضحية مذابح ُعرقية في بدايات القرن الع�شرين ،بنوا

تقدير ووفاء للبلد الذي احت�ضنهم .بالن�سبة الى جوانا ،الحفيدة ِلج َّدين هاجرا من تركيا كما بالن�سبة
الي كفل�سطيني من ناحية �أحد الوالدَ ين ،ن�شعر بنوع من الإننتماء �أو التماهي �أو بالح�سا�سية الق�صوى
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ال�صاروخ الى الجامعة كان م�ساهمة م ّنا في �إ�ستمرارية هذه الق�صة �إذ لم نكن نريد �أن نختم المو�ضوع
في ج ّو من الحنين .ف�أتت الهدية بمثابة فعل في الحا�ضر ،منبعه في الما�ضي وقد تواردت ذاكرته الينا.

المح�صلة ،ما هي ا�ستناجاتكما لجهة �سقوط م�شروع ال�صواريخ من ذاكرة النا�س؟
في
ّ
خليل :هناك �أ�سباب كثيرة .يقدم الفيلم جزء ًا من الإجابة بهدف �إثارة النقا�ش� .أعتقد ان هذه الذكرى
لم تعد تنا�سب تخ ّيلنا لأنف�سنا .كما ان الوثائق غير موجودة .كذلك كان لوقوع الحرب الأهلية الأثر
الكبير في �إحداث فجوات في الذاكرة .ولكن الأهم من الأ�سباب هي الدالئل التي يقدّمها الو�ضع القائم
على عالقتنا بالتاريخ الذي يكتب ناق�ص ًا .ولعل اي�ض ًا الطريقة التي نحلم بها قد تغ ّيرت وكيفية ت�صورنا
لأنف�سنا في الم�ستقبل.

في ال�شق قبل الأخير من الفيلم ،ي�صبح الفيلم عنكما ،وت�صبحان في قلب ال�صورة .ما هو
موقعكما؟ �سينمائيان؟ �أم مواطنان نا�شطان �ضد الن�سيان؟ �أم ماذا؟
خليل :ال يتمحور هذا الجزء حولنا ،بل يب ّين كيف ننجز منحوتة ال�صاروخ «الأرز  »4قبل تقديمها �إلى
الجامعة وعملية المفاو�ضات التي نخو�ضها لنحقق ذلك.
جوانا :ل�سنا مهتمين ك�سينمائيين بما نعرفه فقط .على كل م�شروع �أن ي�ش ّكل تجربة جديدة في المجهول.
هذه «اله�شا�شة» التي يفر�ضها هذا الظرف غير مح�سوب النتائج على الم�شروع الفني تعجبنا.

فكرة �إن�شاء «ن�صب تذكاري» تحيل على �أفكار �أخرى في بلد مثل لبنان .هل �أردتما رمزاً وطنياً
يجتمع حوله اللبنانيون بخالف الن�صب/الرموز الأخرى الإ�شكالية؟
خليل :ال�صاروخ مو�ضوع قد يثير �إرتباك في بلد مثل لبنان حيث اعتاد النا�س على التعامل مع
ً
�صاروخا �أم
ال�صراعات والأزمات ال�سيا�سية �أكثر بكثير من الم�سائل العلمية .فتتطارح الأ�سئلة :هل كان
�سالحا ام �صناعة ع�صر ّية ناتجة عن بحوث علمية؟ يبقى �أنّ �إدخال ال�صاروخ في
قم ًرا ا�صطناع ًيا �أم ً
فني والجامعة ّ
يدل على الإيمان ب�أنّ مثل تلك الم�ساحات ت�ستطيع ان تحمينا من ذلك الإرتباك
ف�ضاء ّ
و�سوء الفهم.
جوانا :في �إطار الجامعةُ ،يع َرف ماهو ال�صاروخ ويتم تحديده على �أنه ح�صيلة م�شروع علمي؛ الحال
نف�سه في الإطار الفني حيث ي�سهل تحديد ال�صاروخ على �أنه محاولة �أو ّ
فني .فواجب علينا ك�أفراد
تدخل ّ
ولي�س كجماعات �أن نقوم بجهد فردي لتوجيه تحية تقدير واحترام فعل ّية له�ؤالء الن�ساء والرجال الذين
كان لديهم حل ًما وتم ّكنوا من تحقبقه؛ وهي � ً
أي�ضا طريقة �أخرى لتحفيز �أنف�سنا وتقدير الحالمين.
فالفيلم بالنهاية يدور حول مو�ضوع الأحالم وقدرتنا على ان نوا�صل �أحالمنا.

خليل :نحن في وطن منق�سم .فقد تبدو الفكرة غريبة ب�أن ن�شعر بعالقتنا بتمثال هو َن�صب ُنقيمه ليكون
عامل يجمعنا.

في الفيلم عن�صران مهمان هما المادة الأر�شيفية وال�شريط ال�صوتي المرافق المتلو ب�صوتيكما.
ما خ�صو�صية هذين المك ّونين؟
جوانا :التعامل مع المادة الأر�شيفية من �صور ووثائق يمكن �أن تكون مغوية .احتجنا �إلى الكثير من
التفكير والبحث لن�ضعها في ال�سياق الذي ي�صب في اهتماماتنا .لذلك �أ�ضفنا �إليها �أر�شيف ًا �آخر
ال عالقة له بم�شروع ال�صواريخ ،ولكنه ي�ش ّكل ال�صور التي علقت ب�أذهاننا من تلك المرحلة� .أفالم
الأك�شن ،خطب عبد النا�صر ،وغيرها .ال�شريط ال�صوتي كان مهم ًا جد ًا لنحكي ق�صتنا كجيل و�صلته
الإيديولوجيا �شبه منهارة .هو ال�صلة بين خطوط ال�سرد المتعدّدة والج�سر بين العام والخا�ص في
الفيلم.
خليل :كان �أمر مهم ان ّ
نو�ضح منذ البداية ب�أننا من مواليد عام  1969وب�أننا نتعامل تعاملاً وجدان ًيا
المح�صلة ،هناك الوقائع التي
وذات ًيا في ال ُعمق �إزاء هذا التحقيق الذي نقوم به حول تاريخنا .في
ّ
وجوهر ًيا حول التاثير�أو ال�صدى الذي تُحدثه تلك الوقائع في مخ ّيلتنا.
حدثت �إال �أننا ن�ضيف وج ًها �آخر َ
لذلك ُي�صبح الفيلم في نهاية المطاف م�س�ألة �شخ�صية جدً ا ،و ُيف�سح لنا �صوت المع ّلق المجال لإعادة
تدوين �أ�سئلتنا و�أفكارنا كما وردت الينا.

�أ�ضفتما �إلى الفيلم نحو نهايته �إ�شارة �إلى الثورات العربية .هل تغ ّيرت نظرتكما �إلى الفيلم مع
�صعود الثورات في العالم العربي؟ هل �أ ّكدت لكما ان الحلم وتحقيق الحلم قد ي�صبحان ممكنين
من جديد؟
جوانا :خالل ت�صوير الفيلم وتوليفه ،كان ثمة تحول يحدث في المنطقة العربية .وبدا هذا من�سجم ًا مع
تحجمت �أحالمنا.
فيلم يبحث عن الحلم وي�س�أل لماذا ّ
خليل :م�شروع ال�صواريخ توقف في العام  .1967الديكتاتوريات التي ت�سقط اليوم ن�ش�أت بعد .1967
ثمة عالقة بالت�أكيد حتى لو جاءت عن طريق ال�صدفة .ال�صدف مهمة في �صناعة الأفالم .هناك عودة
يتو�سع ب�صرف النظر عما �ستنتهي �إليه هذه الثورات.
للحلم و�أفق ّ
جوانا� :صعود الثورات العربية �أعاد ال�صلة بين الحا�ضر والما�ضي .لذلك لم يكن تجاهلها ممكن ًا ولكن
لم نرد ا�ستغالل هذا الحدث .فا�شتغلنا للعثور على النبرة المالئمة للإ�شارة �إلى هذا الحدث داخل
الفيلم ،كحدث يعني كل فرد في المجتعات العربية.

ماذا عن جزء التحريك؟ الخيال ي�سود هنا في ت�صورنا لم�ستقبل لي�س ببعيد هو العام .2025
جوانا :بد�أت فكرة التحريك ل�سد النق�ص الذي اعتقدنا انه �سيكون موجود ًا نتيجة لنق�ص ال�صور.
تعاونا مع غ�سان حلواني لير�سم لنا فيلم تحريك ق�صير عن كيفية �إطالق ال�صواريخ .ولكن بعد العثور
على ال�صور والوثائق عند مانوغ ،لم يعد لهذا مبرر .ف�صارت الفكرة �أن نتخيل من خالل التحريك كيف
كان يمكن �أن يكون حا�ضرنا/م�ستقبلنا في ما لو ا�ستمر م�شروع ال�صواريخ .ولهذا التوظيف للتحريك
عالقة اي�ض ًا بـ»الخيال العلمي» �شبه الغائب كنوع في المنطقة .التحريك �سمح بت�صور عالم مختلف
يهدم �صورة العالم الحالي ،عالم علمي متط ّور تتراجع فيه المناورات ال�سيا�سية لح�ساب العلم ،ويغدو
رائد الف�ضاء هو القائد ويجتمع النا�س لإر�سال ر�سائل �إلى العالم الخارجي ،وتتل ّون الجغرافيا (برج
المر وج�سر الرينغ) لت�صبح ذات دالئل مختلفة.
خليل :خيار التحريك هو بالمعنى المبا�شر ا�ستكمال لل�سرد الزمني يكمل الما�ضي والحا�ضر ب�إلقاء نظرة
على الم�ستقبل .على �صعيد �آخر� ،أتاح لنا التحريك والخيال العلمي اللعب ولكن �أي�ض ًا زاوية نظر مختلفة
لنقول �أننا ن�ستطيع �أن ن�شتغل على مخيلتنا وتالي ًا على طريقة �إدراكنا للأ�شياء بالإرتقاء قلي ًال فوق الواقع.

كيف ا�ستقبل الفيلم في البلدان المختلفة التي عر�ض فيه؟ و�أي ت�أثير تتمنيانه له في لبنان؟
خليل :هناك عن�صر مفاج�أة في ما يطرحه الفيلم :م�شروع ف�ضائي في لبنان .وهذا في حد ذاته يدعو
�أو ًال �إلى الإبت�سام .ولكن �إذا �أخذنا في الإعتبار المكان الذي ن�أتي منه� ،أي لبنان ،وما يعتمل فيه من
نزاعات ،ي�صبح هنا ت�أثير �آخر وهو «تحريف» النظرة �أو الر�ؤية .وهذا جانب يهمنا منذ بداية عملنا كما
يعنينا تطوير الطريقة التي ُينظر بها �إلينا والتي ننظر بها �إلى �أنف�سنا .في الأماكن التي عر�ض الفيلم
فيها ا�ستقبل كمغامرة وكنظرة مختلفة على المنطقة ولكن �أي�ض ًا كطرح �سينمائي .في لبنان �سيختلف
الو�ضع لأن الحكاية جزء من تاريخنا.

جوانا� :إعادة «الحكاية» �إلى الفرد كما �إلى الذاكرة الجمعية ،وم�ساءلة ال�سياق الذي من خالله خرجت
هذه الق�صة و�أبطالها هما م�صدر اهتمامنا و�سبب انجازنا هذا الفيلم� .أنا مت�شوقة جد ًا لعر�ضه
في لبنان.

كيف �سيكمل ا�شتغالكما على التاريخ والذاكرة والحا�ضر؟ و�أية م�ساهمة ترجوانها في المجتمع
من خالل هذه الأعمال؟
موحد يح ّولها �أحداث ًا �شخ�صية.
جوانا :في لبنان ذاكرات كثيرة م�شتتة� ،إال ان عدم ارتباطها بتاريخ ّ
يمكن الم�ؤرخون وال�شهود والفنانون والكتاب وال�سينمائيون �أن ي�سهموا في �إعادة �أثر الغائب من
جديد .ولكننا �أبد ًا ال نعيد كتابة التاريخ ،بل نحاول التدخل او اعترا�ض العالم الحقيقي .في
عملنا ،كالنا يتابع ال�صدف �أو الإ�شارات التي يواجهها على طريقه� .أي اننا منفتحون على اختراق
الواقع لنا ولعملنا .في �أفالمنا ،ن�شعر دائم ًا بالحاجة �إلى دفع القيود التي نجدها في كل مكان
مج�سم ال�صاروخ،
بالمعنى المجازي بالطبع ،و تو�سيع الحدود التي نعاني جميع ًا منها� .إعادة بناء ّ
نقلها عبر المدينة ،وهبه للجامعة هي خطوات رمزية والقول ان بع�ض النا�س كان في ما م�ضى
باحث ًا ومثالي ًا وحالم ًا و�أنه يمكننا نحن �أي�ض ًا �أن ن�صبح حالمين من جديد .وهذا في جوهر �إيماننا
بال�سينما والفن.

جوانا حاجي توما
وخليل جريج

الئحة االفالم
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جوانا وخليل هما �سينمائيان وفنانان في �آن واحد ،لقد حققا عددا من الأفالم الوثائقية
منها« :الخيام »2007 - 2000
( ،)2008و«الفيلم المفقود»
( ، )2003بالإ�ضافة الى افالم
(
روائية طويلة« :البيت الزهر»
 )1999و«يو ٌم �آخر» (.)2005
وقد اختيرت افالمهما
للم�شاركة في كبريات
المهرجانات العالمية وح�صدت
عدة جوائز .اما فيلمهما االخير
«بدي �شوف» ( )2008من
بطولة كاترين دونوف وربيع
مروة ،فقد ُعر�ض في مهرجان
كان ال�سينمائي الدولي �ضمن
فئة «نظرة ما» (Un Certain
 )Regardالتابعة للبرمجة
الر�سمية.
ومن جهة اخرى ،فقد اقاما عدة
معار�ض ل�صور وا�شرطة فيديو.
وهي تعر�ض في ابرز المعار�ض
الفنية الدائمة والمتاحف عبر العالم اجمع .وقد اعيد عر�ض كل اعمالهما ال�سينمائية في :
باري�س �سينما ( ،)2007مهرجان جيغون ال�سينيمائي ( ،)2008نيون ( ،)2009فيال داكوند
( ،)2009مونتريال ( ،)2009موما نيويورك ( ،)2009تيت لندن ( )2011والمعهد الفرن�سي
في طوكيو (.)2012
لمزيد من المعلومات www.hadjithomasjoreige.com :
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«بدي �شوف» (فيلم روائي طويل 35 ،مم 75 ،دقيقة)
«الخيام ( »2007-2000فيلم وثائقي 103 ،دقائق)
( Open the doorفيلم روائي ق�صير35 ،مم 11 ،دقيقة) 		
وهو تلخي�ص لفيلم Enfances
«يو ٌم �آخر» ( فيلم روائي طويل 35 ،مم 88 ،دقيقة)
«رماد» (فيلم روائي ق�صير 42 ،دقيقة)
«برمة» (فيلم ق�صير فيديو 8 ،دقائق)
«الخيام» (فيلم وثائقي 52 ،دقيقة )
«البيت الزهر» (فيلم روائي طويل 35 ،مم 92 ،دقيقة).

ن�ص ر�سالة جريار �أزوليه من مر�صد الف�ضاء
يف املركز الفرن�سي للأبحاث الف�ضائية
يحتل الف�ضاء مكانة متم ّيزة في الخيال الجماعي .فالمغامرة الف�ضائية التي طالما كانت محور
تج�سدت في واقع القرن الع�شرين ل ّما بد�أ الإن�سان يقوم بتركيب �آليات تَن�شله
الأحالم والتكهناتّ ،
من قب�ضة الجاذبية الأر�ضية .فالذي كان م�ستحيل المنال �أ�صبح متداخلاً وجز ًءا من واقعنا
اليومي ،وفي ذاكرتنا تج ّذرت وتراكمت ذكريات عن لحظات العد التنازلي وعن ال�صواريخ التي
والحمى ّ
الدخانية والرجال الذين يتراق�صون
تُقلع من قواعدها ُمثير ًة �سيلاً من ال�شهب النارية ُ
أحالما �أخرى َفاجتذب
على �سطح القمر .تلك ال�صورة النموذجية �إ�ستطاعت �أي�صا �أن تح ّرك � ً
الف�ضاء ال�شعب ب�أكمله.
لكن عالم الف�ضاء ال يت�ألف فقط من الالعبين الدوليين الكبار في المجال الف�ضائي الذين
ي�ش ّكلون بطبيعة الحال ،المفتاح الأ�سا�سي في تاريخ ما تح ّقق من �إنجازات في الف�ضاء؛ ف�إن �أَم َع ّنا

النظرالى ه�ؤالء الذين يقفون في خلفية الم�شهد والى الالعبين الثانويين والى الذين ي�صعب
تمييزهم في �صورة الطاقم العامل �أو في هيكليته التنظيمية والتراتبية ،تظهر لنا من الظ ّل وجوه
ُمح ّببة ترت�سم بقوة �أكثر خ�صو�ص�صا حين َت�أتَمننا على �سيرة حياتها .ويتبارى كل ه�ؤالء في كتابة
ِ�س َيرهم؛ ِ�س َير رجال ون�ساء ُي�شبهوننا �إلاّ �أن التاريخ لم يحفظ �أ�سماءهم ،وكيف ُيمكنه ذلك وهم
ُكثر .كان من الممكن لكل واحد م ّنا �أن ي�سلك تلك الم�سارات �أو �أن ُي�صادف تلك الوجوه �أو حتى
بجمعها
�أن يعي�ش اللحظات التي عا�شتها .من بين تلك ِ
ال�س َير ال�صغيرة جدً ا عن الف�ضاء التي قام َ
مر�صد الف�ضاء في المركز الوطني للأبحاث الف�ضائية �أو وكالة الف�ضاء الفرن�سية و َو�ضعها في
المتناول العام من خالل معار�ض متنوعة� ،سيرة جمعية ال�صواريخ اللبنانية والبروفي�سورمانوغ
مانوغيان التي تجد موقعها الطبيعي وال�شرعي في تاريخ الأبحاث الف�ضائية.

النادي اللبناين لل�صواريخ

م�شروع فني عاملي

م�شروع النادي اللبناني لل�صواريخ عبارة عن فيلم وثائقي طويل وعدة تركيبات فنية م�ؤلفة
من �صور وتحف وفيديو وت�سجيالت

�أرز � ،٤إعادة تركيب

تحفة من النحا�س والكوريان ن�سخة مط ّبقة عن �صاروخ الأرز ٤
 ٨م ب ١٫٢م ب  ١م :مقايي�س

�إعادة تنظيم

�صور ( ١م ب � ٧٢سنتم) تم ّثل �إعادة �أحياء تنقل �صاروخ الأرز  ٤في �شوارع بيروت

النادي اللبناين لل�صواريخ
�آلبوم الرئي�س

ل�صور ت�ض ّمنها �آلبوم ق ّدمته جمعية ال�صواريخ اللبنانية لرئي�س الجمهورية ف�ؤاد �شهاب
مج�سم ُ
ّ
بمنا�سبة �إطالق ال�صاروخ «�أرز .»4
( 32طبعة رقمية �إلكترونية ،قيا�س الواحدة  8 :م بـ متر و� 20سنتمَ ،مطو ّية الى  32ق�س ًما)

م�شروع فني عاملي

الأ�سطوانة الذهبية

وتي ،م ّدته
مج�سم
ّ
ب�صري َ
ّ
و�ص ّ
 19دقيقةّ ،تم �إعداده من
وتي يعود الى مرحلة
�أر�شيف َ�ص ّ
ال�سيتينيات وم�ستَوحى من
ذكريات عدد من �أع�ضاء جمعية
ال�صواريخ اللبنانية .يق ّدم هذا
المج�سم ً
عر�ضا �صوت ًيا لمدينة
ّ
بيروت في ال�ستينيات.

ال�سجادة

�سجادة قيا�سها  5.5م
ّ
ّ
بـ  2.8م تمثل �صورة ل�صاروخ
« �أرز  »4ب�صيغة طابع �صدر
�سنة  .1964وقد ّتم ن�سج
ال�سجادة اليوم تكري ًما لليتيمات
الأرمنيات اللواتي لج�أن الى
لبنان ولأحفادهنّ الذين �شارك
البع�ض منهم في م�شروع
المغامرة الف�ضائية اللبنانية التي ي�ش ّكل هذا الطابع �أحد رموزها.

MENA SALES

Lebanon, Beirut
Achrafieh, Georges Tueini, str
Bldg 28, 1st floor
Tel: +961 1 332661
www.metropoliscinema.net
Omar El Kadi
Oelkadi@mcdistibution.me
PRESS
Carine Khalaf
press@metropoliscinema.net

© Photos: Edouard Témérian, Assad Jradi, Harry Koundajian, Joana Hadjithomas and Khalil Joreige © Animation: Ghassan Halwani
Directors: Joana Hadjithomas and Khalil Joreige PRODUCERS: Georges Schoucair (Abbout Productions) Edouard Mauriat (Mille et une Productions) With
the support of Doha Film Institute, Centre National du Cinéma et de l‘Image Animée, Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), SANAD, Fonds francophone de
production audiovisuelle du Sud, Pascale and Michael Zammar ANIMATION : Ghassan Halwani CINEMATOGRAPHER: Jeanne Lapoirie EDITOR: Tina Baz-Legal
SOUND EDITOR: Rana Eid SOUND MIXING: Olivier Goinard MUSIC: Nadim Mishlawi, Scrambled Eggs, Discipline
DISTRIBUTION: Urban Distribution

