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ثقافة وناس

سينما
االعتراف بها في فيلمه «القطع» ،يذهب اإليطالي غيوليو ريكياريللي
بينما يحاكم التركي فاتح أكين سلطة بالده على اإلبادة األرمنية ورفضها
ً
إلى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية .في فيلمه «متاهة األكاذيب» ،يطرح سؤاال عن المسؤولية الفردية في الجرائم النازية

طاهر
رحيم في
مشهد من
«القطع»
لفاتح أكين

أسبوع الفيلم األلماني عن المجزرة والذاكرة والنكران
بانة بيضون
ضـ ـم ــن «أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـفـ ـيـ ـل ــم األمل ـ ــان ـ ــي»
امل ـس ـت ـمــر ف ــي «م ـت ــروب ــول ـي ــس أمـبـيــر
ص ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــل» ،يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــان ف ــي
اسـ ـتـ ـع ــادتـ ـهـ ـم ــا ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـت ـص ـف ـيــة
الـ ـع ــرقـ ـي ــة واإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االعـتــراف بــه .األول هو فيلم «القطع»
ّ
يصور
( 2014ـ ـ  27/9ـ ـ س )20:00:الذي
اإلبـ ــادة الـجـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـعـ ّـرض لها
األرمـ ــن فــي تــركـيــا أث ـنــاء حـكــم الــدولــة
العثمانية في مطلع القرن العشرين.
امللفت أيضًا هــو هوية مخرج العمل
فاتح أكني األملاني من أصول تركية.
ي ــأت ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ب ـم ـث ــاب ــة اعـ ـت ــراف
سينمائي ول ــو شخصي مــن املـخــرج
بـ ـ ــاإلبـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي تــرفــض
حـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ـ ــاده رسـ ـمـ ـي ــا االعـ ـ ـت ـ ــراف
بحدوثها وتسميتها بــاإلبــادة لغاية
اليوم .وكان املخرج قد ّ
صرح ّلصحيفة
«أغــوس» التركية األرمنية أنــه يرغب
فــي تصوير قصة الصحافي التركي
األرمني هرانت دينك الذي اغتيل على
ي ــد ال ـقــوم ـيــن األت ـ ـ ــراك ،لـكـنــه ل ــم يجد
ً
ممثال تركيًا يقبل بهذه املخاطرة.
ّ
ح ـتــى أن الـصـحـيـفــة امل ــذك ــورة تلقت
ت ـه ــدي ــدات بـسـبــب ن ـشــرهــا لـلـمـقــابـلــة.
في الشريط الــذي كــان من بني األفــام
املتنافسة على «جائزة األسد الذهبي»
في «مهرجان البندقية السينمائي»،
يتتبع املـخــرج قصة نــازاريــت (املمثل
ال ـفــرن ـســي م ــن أصـ ــل ج ــزائ ــري طــاهــر
رح ـيــم) ال ـحــداد األرم ـنــي ال ــذي يسكن
وعــائـلـتــه ف ــي مــديـنــة م ــاردي ــن جـنــوب
ش ــرق ــي ت ــركـ ـي ــا .وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
ال ـعــامل ـيــة األول ـ ـ ــى ،ي ـخ ـضــع للتجنيد
اإلجباري من قبل الجيش العثماني،
ويرسل إلى الصحراء ليتم استعباده
فــي األشـغــال الـشــاقــة .وفيما نــازاريــت
مـنـفــي ف ــي ال ـص ـح ــراء ي ـص ــارع ك ــي ال
ي ـم ــوت ك ـمــا غـ ـي ــره ،ت ـت ـصــاعــد أع ـمــال
العنف ضد األرمن من اإلعدامات إلى
املجازر الجماعية التي ال تصله منها
كما املـشــاهــد ســوى لقطات تـبــدو في
قسوتها مثل ال ـســراب ال ــذي ال يرغب
بتصديقه.
ً
هذا ما نراه مثال في مشهد األم التي
تـتـعــرض لــاغـتـصــاب عـلــى م ــرأى من

ولــدي ـهــا ،ون ــازاري ــت يــراقـبـهــا بصمت
مــن البعيد .أخـيـرًا ،يأتي الـقــرار بقتل
ن ــازاري ــت وم ــا تـبـقــى مــن رفــاقــه ذبحًا
بالسكني على يد سجناء آخرين بأمر
من الجيش العثماني .إال أن نازاريت
ـ ـ ـ ـ ل ـح ـســن أو سـ ــوء ح ـظ ــه ـ ـ ـ ـ ال ي ـقــوى
قــاتـلــه عـلــى تـنـفـيــذ امل ـه ـمــة ،فيتظاهر
بنحر عنقه ،ثــم يعود إلنـقــاذه فــي ما

بـعــد .غير أن الـجــرح يتسبب بفقدان
نازاريت صوته نهائيًا .من هنا ،تبدأ
رحـلــة ن ــازاري ــت الـهــائــم فــي الـصـحــراء
ً
حامال صرخته املكتومة ،وهو يبحث
ع ــن عــائـلـتــه ب ــن ج ـثــث ال ـض ـحــايــا أو
النازحني األرمن في املخيمات .هؤالء
ُدفنوا أحياء بني الرمال ،حتى يموتوا
ب ـبــطء م ــن ال ـج ــوع وال ـع ـطــش .لقطات

مقتطعة وتفصيلية ،يجسد املخرج
عبرها املعاناة بطريقة غير مباشرة،
ت ــارك ــا لـلـمـشــاهــد ق ـســوة تـخـيــل بقية
الصور أو املجازر التي حدثت .حتى
الكاميرا تتفادى االقـتــراب من وجوه
الضحايا كما اإلضــاءة .العتمة أيضًا
تحول دون اكتمال الـصــورة ،كما في
املشهد الــذي يعثر فيه نــازاريــت على
إح ــدى قريباته مرمية فــي الصحراء
تـ ـم ــوت بـ ـب ــطء بـ ــن ذراع ـ ـ ـيـ ـ ــه .نـسـمــع
صوتها في العتمة تناجيه كي يقتلها
وي ـخ ـل ـص ـهــا م ــن ع ــذاب ـه ــا وح ـشــرجــة
صوت نازاريت املفقود والعجز املؤلم
الذي يرمز إليه.
ّ
بــالــرغــم مــن قـســوتـهــا امل ـفــرطــة ،إال أن
هذه املشاهد هي بجماليتها أحلى ما
فــي الشريط .يكتشف نــازاريــت الحقًا
أن ابـنـتـيــه ال ـتــوأم ال ت ــزاالن عـلــى قيد
الحياة .ينطلق بعدها في رحلة طويلة
ت ـم ـتــد ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــد ف ــي م ـحــاولــة
البحث عنهما ،من تركيا إلى حلب في
ً
ســوريــا ثــم لبنان وكــوبــا وص ــوال إلى
أميركا .الفيلم أشبه بملحمة طويلة
يسردها املخرج بأسلوب يمزج «افالم
الطريق» (  ) road moviesوالويسترن،
وي ــذك ــر خ ـص ــوص ــا ب ـف ـي ـلــم «أم ـي ــرك ــا،
أم ـيــركــا» ( )١٩٦٣إليـلـيــا كـ ــازان ال ــذي
ال يـخـفــي أك ــن ت ــأث ــره ب ــه .ل ـكــن الـلـغــة
وكيفية استخدامها قد تكونان إحدى
النقاط املثيرة للجدل في الفيلم.
لسبب غــامــض ،اخـتــار أكــن أن يتكلم
األرم ـ ــن ف ــي الـفـيـلــم بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة ،في
ّ
ح ــن أن الـ ـع ــرب ي ـت ـك ـل ـمــون ال ـعــرب ـيــة
أو األت ـ ــراك ال ـتــرك ـيــة ،رب ـم ــا ألن ــه أراد
أن يـضـفــي عـلـيــه طــابـعــا أك ـثــر عــاملـيــة.
وبحسب ما يقول في إحدى املقابالت
مع صحيفة «نيوبورك تايمز» أيضًا،
ّ
فإنه ال يتقن األرمنية .هذا مقبول من
حـيــث أن السينما ق ــادرة عـلــى فــرض
واقعها الخيالي إن ما كان متماسكًا،
ل ـك ــن خ ـصــوص ـيــة امل ـن ـط ـقــة وال ـح ـق ـبــة
التي ينتمي إليها الفيلم ،وااللتباس
ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــدث حـ ــن تـ ـصـ ـط ــدم ال ـل ـغــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة (األرم ـن ـي ــة االف ـتــراض ـيــة)
م ــع ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة الـحـقـيـقـيــة في
املشاهد املصورة في أميركا ...كل ذلك
ال يساعد في إقناعنا بمصداقية هذا
الخيار السينمائي.

من تركيا الحرب العاملية األولى ،نعود
إل ــى أملــان ـيــا م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة مــع فيلم «مـتــاهــة األكــاذيــب»
( 23/9ـ ـ ـ  22:00ـ ـ ـ  )2014ل ـل ـم ـخــرج
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي غـ ـي ــولـ ـي ــو ري ـك ـي ــاري ـل ـل ــي.
وكيل النيابة العامة الـشــاب جوهان
ي ـك ـشــف كـ ــذب امل ــؤس ـس ــات واألجـ ـه ــزة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وت ـس ـت ــره ــا ع ـل ــى ج ــرائ ــم
الـنــازيــن الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات
التعذيب والتصفية العرقية لليهود.
ينطلق جوهان في بحثه من معلومة
تصله مــن أح ــد الـنــاجــن مــن معسكر
املعلمني
أوشـفـيـتــز ،يـتـهــم فـيـهــا أح ــد ّ
حاليًا في مدرسة في برلني بأنه كان
أح ــد ال ـق ــادة ال ـن ــازي ــن ف ــي أوشـفـيـتــز.
غير أن بقية زمــاء جوهان يرفضون
ح ـتــى الـتـحـقـيــق ف ــي الـقـضـيــة بحجة
أنــه ال يمكن محاكمة شخص بعينه،
فالنظام الـنــازي بكامله هــو املسؤول
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــول الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إل ـ ـ ــى ن ــازي ــن
ّ
ومـ ـج ــرم ــن .غ ـي ــر أن جـ ــوهـ ــان الـ ــذي
ي ـن ـت ـمــي إلـ ـ ــى ج ـي ــل مـ ــا ب ـع ــد ال ـح ــرب
مدفوعًا بشيء من البراءة والفضول،
يسعى إلى معرفة حقيقة ما جرى في
أوشفيتز ،ليصدم بروايات الضحايا
ال ـف ـظــاعــات ال ـتــي ارتـكـبـهــا ال ـنــازيــون.
تتضح لــه رؤي ــة وذاك ــرة مختلفة عن
ت ـل ــك الـ ـت ــي ي ـت ـب ـن ــاه ــا امل ـح ـي ـط ــون بــه
وذاك ـ ـ ــرة ال ـن ـك ــران ال ـج ـمــاع ـيــة .يــدخــل
جــوهــان أيـضــا فــي ص ــراع مــع ذاكــرتــه
الـ ـخ ــاص ــة ّ امل ـت ـخ ـي ـل ــة عـ ــن أبـ ـي ــه الـ ــذي
يكتشف أنــه كان نازيًا بــدوره ،وكذلك
الجزء األكبر ممن لم يزالوا في مواقع
ال ـس ـل ـط ــة .ك ـي ــف ت ـت ـح ــدد امل ـس ــؤول ـي ــة
الـ ـف ــردي ــة ملـ ــن شـ ــاركـ ــوا فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
التعذيب واإلبادة في اوشفتيز؟ وهل
تمكن محاكمة هؤالء األفــراد حصريًا
دون غ ـي ــرهــم؟ يـ ــدور ال ـف ـي ـلــم ف ــي فلك
هــذه األسـئـلــة ،بــاإلضــافــة إلــى الــذاكــرة
وسـ ـ ــؤال ع ـمــا إذا ك ــان ــت اسـتـعــادتـهــا
واالعتراف بها هما الطريق الوحيدة
ملحاكمتها ودفنها لو رمزيًا.
«أس ـب ــوع الـفـيـلــم األمل ــان ــي» :حـتــى  27أيـلــول
(سبتمبر) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
ـ لالستعالم01/204080 :
فيلم «متاهة األكاذيب»  23/9ـ س22:00 :
فيلم «القطع»  27/9ـ س20:00 :

