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نديم جرجوره

 ،2019( بـــــيـــــروت«  ـ  »بــــروكــــســــل 
لــثــيــبــو  دقـــــيـــــقـــــة(،   27 ــا،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
ولفارت، يجمع في نّصه تداعيات 
 ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  األهــلــيــة  الــحــرب 
املــســتــمــّرة فــي تــأثــيــراٍت مــبــاشــرة ومتنّوعة 
وأساليب  بوسائل  كثيرين  لبنانيني  على 
وتصّرفات جّمة، وراهــٍن متوتر ومضطرب 
قيم في 

ُ
ت عانيه جماعات مختلفة 

ُ
ت ِلق، 

ْ
وُمق

ها غير 
ّ
ما ُيشبه العزلة الجغرافية، تبدو كأن

معنية بحضور سلطة غارقة في مصالحها 
وهواجسها وأعمالها غير املهتّمة بناسها، 
وبعض ناسها ينعزلون جغرافيًا، فيكونون 

أسياد نفوسهم وبيئاتهم الضّيقة.
التكثيف الدرامي لحكاية زياد )رضا فّواز( 
ــٍش يـــومـــي فــــي ريــــٍف  ــيـ يــعــكــس تــفــاصــيــل عـ
قريته  إلــى  عودته  عزلته.  في  كثيرًا  ينغلق 
تهدف إلى زيارة أمٍّ )عايدة صبرا( وشقيٍق 
ه سُيصبح أبًا 

ّ
)إيلي نجيم(، إلخبارهما بأن

فــي وقـــٍت قــريــٍب، وإلـــى اطمئناٍن على حالٍة 
 

ٌ
غير سليمة تتخّبط فيها أٌم أرملة، وشقيق
 
ّ
يغرق، أكثر فأكثر، في خــراِب بلٍد، يبدو أن

)الخراب(  والشقيق( منه  )البلد  خروجهما 
شبه مستحيل.

ـــي )نـــجـــيـــم( مــنــهــمــك فـــي تـــأمـــني حــمــايــة  رامــ

»داعـــش«  فعناصر  الــريــفــيــة،  لبلدته  ذاتــيــة 
ــحـــــــاء مــــحــــيــــطــــة بــــهــــا،  ــي أنـــــ ــــرون فـــــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
 الــحــدود الــجــغــرافــيــة بني 

ّ
بــاإلضــافــة إلـــى أن

 
ٌ
ــة، فــي مــواقــع كــهــذه، واهــيــة لــبــنــان وســـوريـ

البلد املجاور،  للغاية، والحرب مندلعة في 
ون 

ّ
والــهــاربــون منها يــريــدون خــاصــًا يظن

ه موجوٌد في الجوار. وفرة املعطيات غير 
ّ
أن

مــن ســرد حكاية  السينمائي  الــنــّص  مانعٍة 
ــراٍد  ــاد، ومــعــهــا/ عــبــرهــا حــكــايــة بــلــٍد وأفــ زيــ
ــى. الــوحــش ـ املــصــنــوع في 

ّ
وانـــهـــيـــارات شــت

 
ّ

حرٍب أهلية غير منتهية، ُيبلوره سلٌم هش
الحرب  تلك  إلــى حــّد بعيد،  ُيشبه،  وناقص 
وروٍح،  ذاٍت  فــــي  يــخــتــبــئ  ـ  املــنــتــهــيــة  غـــيـــر 
كاختباء تفكيٍر متوارٍث لن تستأصله غربة 
ــمـــاط عــيــٍش وتفكير  وعـــاقـــات جـــديـــدة وأنـ

مختلفة.
تــفــســيــرات كــهــذه لـــن تــحــول دون ُمــشــاهــدٍة 
في  شارك 

ُ
امل بيروت«،  ـ  »بروكسل  لـ مطلوبة 

ـ 10  الـــ4 )31 أكتوبر/ تشرين األول  الـــدورة 
»مهرجان  نوفمبر/ تشرين الثاني 2020( لـ
مشاركته  )بــعــد  كــنــدا«  فــي  اللبناني  الفيلم 
فــي مــهــرجــانــات عــــّدة، مــنــذ انــتــهــاء إنــتــاجــه 
عة 

ّ
قــبــل أشــهــٍر مـــديـــدة(. الـــزيـــارة غــيــر املتوق

)أو هكذا توحي الــبــدايــة( لــزيــاد دعــوة إلى 
بلٍد،  ل جــزءًا من وقائع  شكِّ

ُ
ت اخــتــراق عوالم 

ـ   قيامته من مــوٍت دائــم. االنغاق 
ٌ
مرفوضة

بحّجة الحماية الذاتية من أغراب وأصوليني 
ـ سمة محلية يتأّصل حضورها، يومًا تلو 
آخـــــر، فـــي وجــــــدان أفـــــــراٍد وعـــقـــِل جــمــاعــات. 
ـ بما ُيفترض بها  ، فالسلطة  الساح عــاديٌّ
 في خرابها 

ٌ
 تكونه كدولة في وطن ـ غائبة

ْ
أن

الــســيــنــمــائــي  الـــنـــص   
ّ

 يــنــفــض
ْ
املــــــــدّوي، وإن

يوسف(  وسمير  ولــفــارت  ثيبو  )سيناريو 
ــضــافــة 

ُ
عــن قـــول هـــذا، فــاملــســار الــحــكــائــّي، امل

إليه مسالك أناس وحركاتهم ونظرتهم إلى 
به  املنطوق   بقول غير 

ٌ
حــالــٍة ومــنــاٍخ، كفيل

مباشرة.
ــّدة فــي عــائــلــة زيــــاد. األم أرمــلــة،  املــصــائــب عـ
 بــمــواجــهــة 

ٌ
ـــقـــيـــم مــعــهــا مـــشـــغـــول

ُ
وابـــنـــهـــا امل

ــًا عــســكــريــًا، ويــحــمــل  ــ »أعــــــــداء«، فــيــرتــدي زّيـ
ســاحــًا مــع رفـــاق ســـاح. زمــن »داعــــش« في 
عن  تفصله   

ْ
وإن  ،)2017( جــدًا  قــريــٌب  لبنان 

الــنــهــايــة املـــزعـــومـــة لــلــحــرب األهــلــيــة أعــــواٌم 
 في عيٍش يومي في 

ٌ
أطول. االرتباك حاصل

بلدة ريفية، كما في نفِس أمٍّ وذاِت ابٍن غير 
ــر، كــمــا يوحي  ــني أحــدهــمــا مــع اآلخــ

َ
مــتــواِفــق

باٍت 
ّ
السرد الحكائّي، النشغاِل االبن بمتطل

ــارج الــعــائــلــة، ولــقــلــِق األم عــلــى اضــطــراب  خـ
الـــعـــائـــلـــة بـــداخـــلـــهـــا. الــــوحــــش يــــخــــرج، ذات 
لحظة، من داخل زياد، رغم انكفائه السابق 
ع 

َ
 خارج ُيمن

ّ
 عنٍف، فالعائلة أهّم، وكل

ّ
عن كل

 من 
ٌ

 زيـــاد منبثق
َ

 عــنــف
ّ
مــن املـــّس بــهــا. أْم أن

ضغٍط وثقٍل وتساؤالت غير مالكٍة إجاباٍت 
واضحة، يحملها ويعيشها في غربته؟

ــول رامــــــــي لـــزيـــاد  ــقــ ــل«، يــ ــيــ ــرحــ ــالــ ــَك بــ ــيــ ــلــ »عــ
)بــالــعــامــّيــة الــلــبــنــانــيــة( أثــنــاء إيــصــالــه إلــى 
لوصوله.  التالي  اليوم  فجر  القرية،  مدخل 
نــظــرة األم إلـــى ولــديــهــا فـــي تــلــك الــســيــارة، 
ــزيــد الــقــلــق قلقًا، 

ُ
األشــبــه بــآلــيــة عــســكــريــة، ت

ـــظـــهـــره الـــنـــظـــرة مــن 
ُ
ــا ت ــم أملــــــًا، رغـــــم مــ واأللــــــ

دهــشــٍة أو عـــدم تــصــديــق أو انــعــدام فــهــم ما 
يحصل. تفسير املشهد األخير غير مناقٍض 
 تــوضــيــح. أداء 

ّ
ــل ـــشـــاهـــدة مـــتـــحـــّررة مـــن كــ

ُ
مل

 بإثارة 
ٌ

عايدة صبرا، في لقطاٍت قليلة، كفيل
ــشــاهــدة. صمتها أقــســى، 

ُ
بــعــض مــتــٍع مــن امل

واالرتباك الحاّد في ذات رامي يمنحه إيلي 
نجيم، بتمثيله، غليانًا يتوافق وقلق شاٍب 
يــريــد إجـــابـــات عــن أســئــلــة هــجــرة وخــاص 
وهروب وبقاء وتواصل وعزلة. متاهة زياد 
عــودة مفعمة بفصٍل جديٍد في حياته  بني 
)تحّوله إلى أٍب( وواقٍع غير متبّدل في بلٍد، 

ــارًا، تنكشف في  يـــزداد انــهــيــارًا ومــوتــًا ودمــ
ــّواز بساسة  ــ ــادئ يـــؤّديـــه رضـــا فـ تـــحـــّول هــ

وواقعية.
 ينتقل الوقُت سريعًا من نهاٍر إلى ليٍل 

ْ
وإذ

)مديرة  فالتصوير  جــديــد،  فجٍر  انبثاق  ثــم 
مونتاج صــورة:  ــَراّيــون،  ْب فيونا  التصوير: 
 فــي كشف مناخ 

ٌ
ــل

ّ
ــَيــان( مــتــوغ فرجيني مــسِّ

ألـــــواٍن  بــاعــتــمــاد  ــا،  ــ ــرادهـ ــ أفـ الــبــيــئــة وذوات 
تتاءم وصفاء صيٍف ريفّي، قبل حلول ليٍل 
ها تختفي فيه. هذا 

ّ
كل املامح  دامــٍس تكاد 

)هندسة  للصوت  سلٍس   
ٌ

واشتغال يترافق 
الــصــوت: ِســدريــك كــايــان، مــيــكــســاج: ماثيو 
كوكس(، يلتقط نبض املكان وأنفاس الروح 

وارتباكات الحالة.
قّصة واقعية مكتوبة بساسة وهدوء، رغم 
 ارتــبــاك وضــيــاع وفــوضــى وانــشــقــاقــات، 

ّ
كــل

في بلٍد منذور لخراٍب مدوٍّ ودائــم، وألناٍس 
ــرٍب غــيــر منتهية،  مــشــحــونــني بــالــتــبــاس حــ
ــٍن مفتوٍح على احــتــمــاالت غير  وقــســوة راهـ

عة، فرديًا وجماعيًا.
ّ
متوق

»بروكسل ـ بيروت«: لماذا العودة وإلى أين؟ )الملف الصحافي للفيلم(

26

أناٌس مشحونون 
بالتباس حرٍب غير منتهية 

وقسوة راهٍن

كتابة تلتزم لغة 
عربية صحيحة بقواعدها 

وصرفها ونحوها

ــدًا،  ــــاٌد ســيــنــمــائــيــون عـــــــرٌب، قــلــيــلــون جــ
ّ
نــــق

ــاء األجــنــبــيــة  ــمـ ُيــــصــــّرون عــلــى تــرجــمــة األسـ
بلغتها  لفظها  بحسب  العربية  اللغة  إلــى 
ــه يــنــســجــم  ــ ــقــــولــــون بـ األصــــلــــيــــة. إصــــــــــراٌر يــ
مـــع تــقــنــيــات الــعــصــر، أو لــســهــولــة املــعــرفــة، 
اٍت مع  فاملهرجانات السينمائية تتيح لقاء
بعض عــارفــي تلك الــلــغــات، والــســؤال مفيٌد 
وضروري، فالغلبة في اللغة العربية لنبرة 
الفرنسية،  باللغة  غالبًا  طيح 

ُ
ت إنكليزية، 

لغة  ــتــقــن 
ُ
ت عــــّدة  عــربــيــة   مجتمعات 

ّ
أن رغـــم 

.
ّ

موليير، أو تعرفها على األقل
الترجمة أساسية في  هذا تساؤل مطروح. 
ــطــق الــســلــيــم مــطــلــوٌب 

ُ
حــيــاة الــشــعــوب، والــن

 عـــامـــلـــني فــي 
ّ
 فــــي أن

ٌ
ــامــــن غـــالـــبـــًا. املــــــــأزق كــ

الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــام الـــعـــربـــيـــني، ُيــقــيــمــون 
زمنًا في باد االغتراب )أبرزها دول ناطقة 
اإلنكليزية(،  أو  الفرنسية  اللغتني  بــإحــدى 
ُيــخــطــئــون فـــي كــتــابــة أســـمـــاء وفــقــًا لكيفية 

ــطــقــهــا بـــإحـــدى تــلــك الــلــغــتــني، ُهــــم الــذيــن 
ُ
ن

في  املــديــدة  إتقانها إلقامتهم  بهم  ُيفترض 
 اإلقامة بحّد 

ّ
بلدان هذه اللغة أو تلك، مع أن

فــي بادهم  ُمقيمني   
ّ
مــهــّمــة، ألن ذاتــهــا غير 

العربية ُيتقنون اللغة أيضًا، فهذا عائٌد إلى 
اجتهاد ومتابعة وتساؤالت، ولحبِّ معرفٍة 

اع.
ّ
واط

 
ٌ
الترجمة عائدة اإلنكليزية في  النبرة  غلبة 

إلـــى ســطــوة تــلــك الــلــغــة عــلــى حــســاب لغات 
 الزمن الراهن 

ّ
أخرى، بما فيها الفرنسية. لكن

ــتــــاح بــــني شـــعـــوٍب  ــفــ  تـــمـــامـــًا، واالنــ
ٌ

مــخــتــلــف
ــادٌر عــلــى توضيح  ــ وحـــضـــارات وثــقــافــات قـ
مسائل عالقة كــهــذه، مــا يـــؤّدي إلــى ترجمة 
أسلم ألسماء عاملني في صناعة السينما، 
اٍب 

ّ
أو ألدباء وفنانني وعلماء وباحثني وكت

أكثر  املــــأزق  ى 
ّ
وســيــاســيــني وغــيــرهــم. يتجل

آبهني  كثيرين غير   
ّ
أن يــبــدو   

ْ
إذ مــصــر،  فــي 

بكتابة صحيحة ألسماء أجنبية، معتبرين 
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، كلغة   »مــعــرفــتــهــم« 

ّ
أن

أي  من  ترجماتهم  بتحصني   
ٌ
كفيلة عاملية، 

اعتمادهم نبرة  خطأ. هــذا يظهر كثيرًا في 
إنكليزية )أو »أنغلوساكسونية«، كما يقول 
فــإذا بأسماء  البعض( في ترجمة األسماء، 
ها العربّية بلكنة 

ُ
ق كتابت

َ
نط

ُ
 ت

ً
فرنسية مثا

إنكليزية.
أيكون السؤال مهّمًا إلى هذه الدرجة؟

اد سينمائيون عرب، قليلون جدًا، ُيقّرون 
ّ
نق

 شـــيء يــرتــبــط بــالــســيــنــمــا. هــذا 
ّ

ــل بــأهــمــيــة كـ
صــحــيــح. االنـــفـــتـــاح والــتــقــنــيــات دافــــــٌع إلــى 
ــّي،  ــلـ ــطــقــهــا األصـ

ُ
تــرجــمــة األســــمــــاء وفـــقـــًا لــن

 يتمّكن 
ْ
وهذا غير مستحيل وغير صعٍب، إن

كاتب مقالة من بلوغ األصل لسؤاله، أو من 
ســؤال عــارٍف يتمّكن من بلوغ األصــل؛ وإال 
 
ْ
َداول، وإن

َ
ت

ُ
فما عليه سوى االعتماد على امل

ــَداول فضائحيًا أحيانًا، خصوصًا 
َ
ــت

ُ
امل يكن 

 اللغتني اإلنكليزية والفرنسية شائعتان 
ّ
أن

ــلــــداٍن عـــربـــيـــة، تــعــتــمــد إحـــدى  لــلــغــايــة فـــي بــ
.

ّ
اللغتني على األقل

أيكون السؤال مهّمًا إلى هذه الدرجة؟
يصعب حسم املسألة. كتابة األسماء باللغة 
 أي خطأ 

ّ
ــة، لكن

ّ
ب معرفة ودق

ّ
العربية تتطل

ــّم: الفيلم  ــر عــلــى مــا هــو أهــ
ّ
فــي ذلـــك لــن يــؤث

وصناعته، والسينما وتأّماتها، وهواجس 
ه ُيفترض 

ّ
صانعي األفام وأسئلتهم. كما أن

ـــر عــلــى فــحــوى املـــقـــالـــة، وكيفية 
ّ
بـــه أال يـــؤث

 صحيحة، 
ً
كــتــابــتــهــا، ومــــدى الــتــزامــهــا لــغــة

وأســلــوبــًا ســلــيــمــًا، وتـــحـــّررًا مــطــلــقــًا مـــن أّي 
اللغة وصــرفــهــا ونحوها،  قــواعــد  فــي  خطأ 

 تكن املقالة صحافية ال أكثر.
ْ
وإن

نديم...

أسئلة الترجمة في زمن االنفتاح

فيلٌم قصيرٌ يروي حكاية 
عودة إلى بلٍد منهك 
بالخراب، ويقرأ وقائع 

العيش في فوضى 
اليومّي واالنفعالي 

واالجتماعي، في لحظة 
انهيارات كثيرة

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان القاهرة السينمائي 
قامة بني 

ُ
الدولي« عن أبرز أفالم الدورة الـ42، امل

2 و10 ديسمبر/ كانون األول 2020، في الئحة 
حة إلضافات الحقة. وبحسب محمد 

ّ
ُمرش

حفظي، رئيس املهرجان، فإّن األفالم املختارة 
عرض للمرة األولى في القاهرة. وذكر بيان 

ُ
ست

شارك في املسابقة 
ُ
اإلدارة أّن 3 أفالم منها ت

الدولية: الصيني »مويرداوغا« لساو غينلينغ 
)عن قاطعي أشجار الغابات في ثمانينيات 

القرن الـ20، وصراع املحافطة على الطبيعة 
والبقاء على قيد الحياة(؛ و»دروس أملانية« لبافل 

ج. فيسناكوف )استعداد نيكوال للسفر إلى 
 في يومه 

ً
أملانيا للعمل سائق سيارة، محاوال

األخير في بلغاريا إصالح عالقاته املتدهورة مع 
أغلب أفراد عائلته(؛ و»حظر تجّول« للمصري 

أمير رمسيس )إحدى ليالي خريف 2013، 
م تخرج 

ُ
أثناء فترة حظر التجّول في القاهرة، وأ

من السجن بعد تمضيتها فيه 20 عامًا، لكن 

قاطعها، فتجهد في إصالح 
ُ
ابنتها الوحيدة ت

األمور بينهما(. في »مسابقة آفاق السينما 
العربية«، هناك 3 أفالم: وثائقي مصري بعنوان 
م« لنسرين الزيات )ترميم املنزل القديم 

ِّ
»ع السل

لألب في قريته في الصعيد، والرحلة تكشف 
أسئلة مرعبة عن ذات املخرجة والعالم(؛ والثاني 

سعودي بعنوان »حد الطار« لعبد العزيز 
الشالحي )بداية األلفية، وقّصة حّب، وأسئلة عن 
مجتمع سيشهد حراكًا غير مسبوق(؛ واملغربي 

»خريف التفاح« ملحمد مفتكر )قرية مغربية في 
الجبال، تنمو فيها أشجار التفاح في ساحات 

املنازل، وصبي يتعّرف على الحياة والحّب 
واملوت عبر إجابته على أسئلة قاسية يطرحها 

عليه أب غريب األطوار(. 
في قسم »العروض الخاصة«، ُيعرض الفيلم 

اللبناني TV Society لروبير كريمونا )كواليس 
صناعة برنامج تلفزيون الواقع، واالصطدام 
بتقاليد املجتمع اللبناني(؛ والفيلم الروسي 

»يوميات الحصار« ألندريه زايتسيف )حصار 
ليننغراد أثناء الحرب العاملية الثانية(. بينما 
ُيعرض في »قسم عروض منتصف الليل« 
الفيلم البريطاني Sideshow آلدم أولدرويد 
صادفهما 

ُ
)يدخل مجرمان بيتًا لسرقته، فت

مفاجآت عّدة(. وفي »بانوراما«، هناك »العودة 
إلى امليناء« للصيني لي زياو فينغ )شاب يعود 

إلى مدينته بعد غياب أعوام عّدة الرتكابه 
 التطّهر من ماضيه(.

ً
جريمة، محاوال

تكثيف درامي 
وأداء واقعي

من بروكسل إلى بيروت

ميشائيل هانيكه أو مايكل هانيكي؟ )يوتيوب(

ــون ويــلــز جعلتني  »املــواطــن كــايــن« ألورســ ـــ ُمــشــاهــدتــي األولــــى ل
أشعر باستيعاٍب حقيقي وبصدمة ساحقة. شعرُت في آٍن واحد 
أيضًا  هناك  وإيجازه.  وشّدته  وبكثافته  وكالسيكيته،  بحداثته 
نت من 

ّ
: »لو لم أكن ثريًا إلى هذا الحّد، لتمك

ً
 كثيرة فيه. مثال

ٌ
أقوال

 عظيمًا«. حتى وإْن كنَت تبلغ حينها 12 عامًا 
ً
أْن أصبح رجــال

ك ستقول في ذاتك: »واو، هذا جيٌد للغاية«.
ّ
فقط، فإن

ديفيد فينشر

لدّي قصص كثيرة تخّيلتها منذ سنني. في فترة العزلة املنزلية 
ــــي كــتــبــُت ســيــنــاريــوهــني اثــنــني 

ّ
هــــذه، تــبــلــورت أمـــــوٌر كــثــيــرة، ألن

ي بأن يحصل أحد 
ّ
جديدين. اآلن، ال أملك شيئًا آخر سوى التمن

العودة  مــن  ن 
ّ
أتمك كــي  الكافي،  التمويل  على  املشروعني  هذين 

سريعًا إلى وراء الكاميرا.
فيغو مورتنسن

Over The Moon فيلم تحريك لغلن كني وجون كارس، بأصوات 
ســـانـــدرا أو )الــــصــــورة( وكـــن يــونــغ وكــيــمــيــكــو غــلــن: األســـطـــورة 
إلى  السفر  السّن على  ض فتاة صغيرة  الصينية »تشانج« تحرِّ
القمر، للبحث عن إلهة أسطورية، فتكتشف عوالم لم تتخّيلها أبدًا، 
 
ٌ
. رحلة الفتاة منطلقة

ً
وتلتقي مخلوقات غريبة لم تعرف بها قبال

ها ترغب في معرفة 
ّ
 إن

ْ
من فضول املعرفة، لكّن الحزن يرافقها، إذ

مصير والدها، العالق في مكاٍن ما في ذاك الفضاء الفسيح.

رايــنــهــارت  ِلــيــِلــي  تمثيل  تــــاّن،  لــريــتــشــارد   Chemical Hearts
)الصورة( وأوسنت أبرامز: هنري بايج )17 عامًا( يرأس تحرير 
ية التي يدرس فيها. لم يعرف الحب أبدًا، فما يحلم 

ّ
صحيفة الكل

ية، ما يؤّدي إلى 
ّ
ق إال مع مجيء غرايس تاون إلى الكل

ّ
به لم يتحق

ي لحياته.
ّ
تغيير كل

أقوالهم

أفعالهم
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