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ثقافة وناس
سينما

ّ
ّ
«الوعد» :الحب في زمن المجازر التركية

يشهد اليوم العالمي إلحياء ذكرى المذبحة ّ
األرمنية
يوم  24نيسان ،طرح فيلم تيري جورج الجديد .الشريط
يعد واحدًا من أفضل أعمال ّ
ّ
التاريخية في هذا
الدراما
العقد ،وأهم فيلم ّ
قدمته السينما في تاريخها ،يتخذ
من تلك الفترة المظلمة من آالم الشرق ّ
خلفية له
سعيد محمد
فـيـمــا ب ــدا خ ـطــوة ش ــدي ــدة ال ــرم ـ ّ
ـزي ــة،
ي ـش ـه ــد ي ـ ـ ــوم  ٢٤نـ ـيـ ـس ــان (أب ـ ــري ـ ــل)
ال ـح ــال ــي ـ ـ ـ ال ـ ــذي ي ـت ــزام ــن م ــع ال ـيــوم
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي إلح ـ ـي ـ ــاء ذك ـ ـ ـ ــرى امل ــذبـ ـح ــة
األرم ـنـ ّـيــة ـ ـ ـ ط ــرح فيلم تـيــري جــورج
«الــوعــد» ( ١٣٤دقيقة) فــي الصاالت
ال ـع ــامل ـي ــة .يـ ـق ـ ّـدم ال ـش ــري ــط مـعــالـجــة
ّ
ّ
درامية مؤثرة عن ّ
ثالثية
قصة حب
ّ
تشتعل عـلــى خـلـفــيــة أج ــواء اإلب ــادة
ّ
الجماعية الـتــي تـعـ ّـرض لها األرمــن
ّ
(وغـ ـي ــره ــم) خـ ــال الـ ـح ــرب ال ـعــاملــيــة
األولى على أيدي األتراك.
ج ــورج ،الكاتب واملـخــرج اإليرلندي
ّ
تخصص في تقديم أفالم
الشمالي،
ّ
تـ ـص ــور درام ـ ـ ّـي ـ ــا ال ـ ـحـ ــروب األه ـل ــي ــة
واإلبـ ـ ـ ــادات الـجـمــاعـيــة ال ـت ــي نـفــذهــا
بشر ضد بشر آخرين ،لعل أشهرها
«ف ـن ــدق روان ـ ـ ــدا» ع ــن مــآســي مــذابــح
ذلك البلد اإلفريقي الحزين ،و«باسم
األب» عن الصراع األهلي في إيرلندا
ال ـش ـم ــال ـ ّـي ــة .ولـ ـ ــذا ،ع ـنــدمــا يـتـصــدى
مل ـ ـه ـ ـمـ ــة ت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة األرم ـ ـ ـ ــن
الـجـمــاعـ ّـيــة ف ــي  ،The Promiseفهو
الــرجــل املناسب فــي املـكــان املناسب،
إذ قـ ّـدم مــا يمكن اعتباره واح ـدًا من
أف ـض ــل أعـ ـم ــال الـ ـ ّـدرامـ ــا ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
ف ــي ه ــذا ال ـع ـق ــد ،وأهـ ــم ع ـمــل قـ ّـدمـتــه
السينما في تاريخها ،يتخذ من تلك
ّ
خلفية
الفترة املظلمة من آالم الشرق
له.
ع ـ ــرض ال ـف ـي ـل ــم لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى فــي
«م ـ ـهـ ــرجـ ــان تـ ــورن ـ ـتـ ــو ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الـ ـ ـ ـ ّـدولـ ـ ـ ــي» ف ـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول (س ـب ـت ـم ـب ــر)
امل ـ ــاض ـ ــي ،وح ـ ـ ــاز وقـ ـتـ ـه ــا تـ ـق ــدي ــرات
ّ
مـ ـتـ ـف ــاوت ــة م ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد .ورغ ـ ـ ـ ــم أن
ّ
مـجـمـلـهــم أشـ ــاد ب ــه لـنــاحـيــة ال ــط ــرح
ّ
ً
ال ـتــاري ـخــي عـلــى األق ـ ــل ،إال أن ج ــدال
واسـ ــع ال ـن ـطــاق اشـتـعــل ف ــي الـفـضــاء
العام من خــال التصويت على أحد
املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة املـتـخـصـصــة
ّ
السينمائية  ،IMDBإذ
فــي األعـمــال
انقسمت األص ــوات بــن مجموعتني
مستقطبتني أعطت إحداهما الفيلم

حريات

علي وجيه
ال ت ــري ــد ال ــرق ــاب ــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ل ـنــا أن
ننساها .تتحفنا بــإبــداعــات جديدة
ّ
ب ــن ح ــن وآخ ـ ـ ــر .ل ـع ــل أح ــدثـ ـه ــا ،مــا
يـتـعـ ّـرض لــه فيلم «مـحـبــس» (،2016
 92د ).لصوفي بطرس ،الذي ُي َ
عرض
حــال ـيــا ف ــي صـ ــاالت ع ــدد م ــن الـ ــدول،
مــن بينها لـبـنــان وس ــوري ــا ّواألردن
والكويت ،محققًا أرقــامــا مبشرة في
ّ
شباك التذاكر.
ق ـب ــل ت ـف ـص ـيــل انـ ـتـ ـه ــاك ــات ال ــرق ــاب ــة،
ّ
لـ ـن ــذك ــر ب ـم ـح ـت ــوى الـ ـش ــري ــط ،الـ ــذي
ك ـت ـب ـت ــه ب ـ ـطـ ــرس ونـ ـ ــاديـ ـ ــا عـ ـلـ ـي ــوات
(مـ ـنـ ـتـ ـج ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
 ،)ARTع ــن ق ـ ّـص ــة ل ـه ـمــا بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ل ـ ــؤي خـ ــريـ ــش .يـ ـتـ ـن ــاول ال ـع ـمــل
ال ـعــاقــات ال ـسـ ّ
ـوريــة الـلـبـنــانـ ّـيــة على
املستوى االجتماعي ،ضمن «جانر»
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا الـ ــرومـ ــان ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة Rom-
 .Comالفرضية بسيطة .قــدوم شاب
س ـ ــوري (ج ــاب ــر جـ ــوخـ ــدار) م ــع أبـيــه
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عــامــة كــامـلــة (ع ـشــر ن ـج ــوم) ،بينما
م ـن ـح ـتــه امل ـج ـم ــوع ــة األخـ ـ ـ ــرى أسـ ــوأ
عالمة ممكنة (نجمة واح ــدة) ،وهو
مـ ــا وصـ ـف ــه ال ـق ــائ ـم ــون ع ـل ــى امل ــوق ــع
بأنه تصويت سياسي بامتياز من
جمهور لم يشاهد الفيلم بعد.
ه ــذه ال ـبــدايــة الـعــاصـفــة لـ ـ «ال ــوع ــد»،
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى سـ ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ــات
الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة م ـ ـنـ ــذ قـ ـي ــام
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ـ ّ
ـوري ـ ــة ف ـ ـ ــي  ١٩٢٣لـ ـغ ــاي ــة
ال ـي ــوم .س ـيــاســات ّتــراف ـقــت م ــع جهد
دي ـب ـل ــوم ــاس ــي م ـك ــث ــف م ــع الـحـلـيــف
األمـيــركــي بـهــدف إنـكــار تلك املــذابــح
وال ـت ـع ـم ـي ــة ع ـل ــى م ـع ــال ــم ال ـجــري ـمــة
النكراء .هذا ما أدى إلى تغييب شبه
تام طوال قرن تقريبًا ،ألي معالجات

درامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة أو حـ ـت ــى وث ــائـ ـق ـ ّـي ــة ل ـه ــذا
املــوضــوع عــن اإلع ــام الـجـمــاهـيــري،
واقـ ـتـ ـص ــاره ــا عـ ـل ــى أع ـ ـمـ ــال ف ـ ّ
ـردي ــة
قليلة املـيــزانـ ّـيــة وذات ّ مستوى فني
مـ ـت ــواض ــع ،مـ ـق ــارن ــة أق ـ ـلـ ــه بــال ـسـ ّـيــل
ّ
الدرامية
الــذي ال ينقطع مــن األفــام
وال ــوث ــائـ ـق ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ع ــال ـج ــت ثـيـمــة
الهولوكوست.
يـ ــروي الـفـيـلــم ق ـ ّـص ــة مــاي ـكــل (يـلـعــب
دوره أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار إيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاك) ال ـ ـشـ ــاب
األرمني الذي يترك قريته الصغيرة
فـ ــي أرم ـي ـن ـي ــا (الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة) أث ـن ــاء
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ل ـلــدولــة الـعـثـمــانـ ّـيــة
وي ـت ــوج ــه إل ـ ــى إس ـط ـن ـب ــول ل ــدراس ــة
الطب .تتقاطع أقداره مع كريستوفر
(ي ـل ـع ــب دوره ك ــري ـس ـت ـي ــان ب ـي ـي ــل)،
الـصـحــافــي األمـيــركــي الــوسـيــم الــذي
أوفدته وكالة الـ «أسوشييتد برس»
إلى املدينة ،وقد جلب معه صديقته
آنا (تلعب دورهــا شارلوت لو بون)
ّ
أرمنية األصــل نشأت في
وهــي فتاة
بـ ــاريـ ــس .ي ـق ــع م ــاي ـك ــل ف ــي ح ــب آن ــا.
ّ
العثمانية
بـعــدمــا أب ــادت الـسـلـطــات
كل سكان قريته واستهدفت األرمــن
عبر الشرق من دون تفريق ،ينتهي
امل ـط ــاف بــآنــا ومــاي ـكــل إل ــى ال ـهــروب

إلى الجبال ،واالنـخــراط في مقاومة
يــائـســة ،قبل التمكن مــن الـهــرب إلى
الساحل ومــن ثــم إنقاذهما مــن قبل
ّ
ّ
فرنسية.
عسكرية
سفينة
ل ـ ــم يـ ـخ ــف ت ـ ـيـ ــري ج ـ ـ ـ ــورج خ ـش ـي ـتــه
م ــن إم ـك ــان تـجــاهــل وس ــائ ــل اإلع ــام
الجماهيري فيلمه ،ال ــذي تـجــاوزت

مؤرخون متخصصون أشادوا
ّ
ّ
التاريخية للعمل
بالدقة

كريستيان
بييل وشارلوت
لو بون في
مشهد من
الفيلم

كلفته ال ــ ١٠٠مليون دوالر أميركي،
ّ
ال سيما أن قــرنــا مــن التعمية على
امل ــأس ــاة جـعـلـهــا غـيــر م ـعــروفــة على
نطاق شعبي واســع في املجتمعات
الـغــربـ ّـيــة .لكن العمل بمجمله يبدو
ممتلكًا لكل أدوات الـنـجــاح ،ليكون
نجم موسم الربيع في شباك التذاكر
األم ـي ــرك ــي :ق ـ ّـص ــة مـلـيـئــة ب ــاألح ــداث
ّ
إنسانية عميقة
املتسارعة ،عواطف
تـعـصــف بـقـلــب امل ـشــاهــد ،أداء فــائــق
اإلت ـ ـقـ ــان مـ ــن م ـم ـث ـلــن رائ ـ ـعـ ــن رغ ــم
ضـ ـع ــف ال ـك ـي ـم ـي ــاء بـ ــن ال ـع ــاش ـق ــن
املـفـتــرضــن ،كــامـيــرا عـبـقـ ّ
ـريــة وأزي ــاء

وأم ــاك ــن ت ـصــويــر م ــذه ـل ــة ...ك ــل ذلــك
ّ
ّ
ّ
تاريخية
جماعية
خلفية إبادة
على
تكاد تشبه األساطير من شدة اآلالم
الـتــي ألحقتها بشعب جميل نبيل.
ّ
تجاريًا كما
ربما لن ينجح «الوعد»
لو كان فيلم «تايتانيك» جديدًا ،لكن
وإن حدث وفشل في تحقيق أربــاح،
فــإن تـيــري ج ــورج ال ي ــام ،بــل تكون
ت ـلــك ذائ ـق ــة ج ـم ـهــور ال ـ ـ «ال ال الن ــد»
ّ
املغيب فحسب.
ّ
وعلى الرغم من أن تقديم املوضوعة
الـتــاريـخـ ّـيــة يـتــم ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم من
خ ــال رؤي ــة غــربـ ّـيــة أس ــاس ــا أقحمت
عـنــاصــر ليست ب ــذات صـلــة بالكتلة
األس ــاس ـ ّـي ــة ل ـل ـحــدث ال ـج ـلــل :أمـيــركــا
(ال ـص ـح ــاف ــي كــري ـس ـتــوفــر) وفــرن ـســا
(مـ ـك ــان ن ـش ــأة آنـ ــا وم ـن ـق ــذة األب ـط ــال
ّ
ّ
الكلية
في النهاية) ،إل أن الصياغة
لـ ـلـ ـس ــرد ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ب ـ ـ ــدت ش ــدي ــدة
الـ ــواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة .وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـ ــاد مـ ــؤرخـ ــون
متخصصون فــي املــذبـحــة األرمـنـ ّـيــة
ّ
ّ
التاريخية للعمل ،واعتبروا
بالدقة
أن تـيــري ج ــورج «ل ــم يسمح لنفسه
بـكـســر ال ـح ــدث ال ـتــاري ـخــي ملصلحة
الـقـصــة الـ ّـدرام ـيــة ،ونـجــح فــي تقديم
شـعــور حقيقي بـفــداحــة مــأســاة هــذا
الشعب».
وكانت مشاهد الفيلم قد ّ
صورت في
مــواقــع عــدة فــي إسبانيا والبرتغال
وم ــالـ ـط ــا ،ف ــأع ـط ــت ال ـق ـ ّـص ــة مـســرحــا
شــديــد ال ـق ــرب م ــن األجـ ـ ــواء املـكــانـ ّـيــة
ل ـشــرق امل ـتــوســط ،أض ــاف مـصــداقـ ّـيــة
أكبر ّ
للسرد التاريخي مع اختيارات
موفقة ألزياء املرحلة.
ع ــرب ـ ّـي ــا ،ل ـيــس م ــؤكـ ـدًا م ــا إذا كــانــت
الرقابة في الـ ّ
ّ
ـدول التي يسمح فيها
بعرض األفــام ،ستقبل بعرض هذا
الشريط املثير للجدل على املستوى
السياسي ،إذ أن السلطات التركية
التي هي حليف وثيق لدول الخليج
وإس ــرائ ـي ــل واألردن ،سـتـبــذل غالبًا
جـ ـه ــودًا ح ـث ـي ـثــة مل ـن ـعــه م ــن ال ـعــرض
ّ
الطائفية في
العام .كما أن التوازنات
لبنان قد تتسبب له في مشاكل ،لكن
ّ
ّ
سينمائية شجاعة
تجربة
«الوعد»
ورائ ــدة لتيري ج ــورج ،ستسهم من
دون ش ــك ف ــي طـ ــرح م ــأس ــاة األرمـ ــن
ّ
التاريخية في الفضاء الجماهيري
ال ـع ــامل ــي ب ـعــد ط ــول ت ـغ ـي ـيــب .ورب ـمــا
س ـت ـف ـت ــح ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال ض ـخ ـمــة
أخــرى تعطي شيئًا مــن حــق متأخر
ملأساة ماليني البشر الذين توافقت
سياسات الحرب الباردة وتحالفات
اإلمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ّ
ـوري ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى إخـ ـف ــائـ ـه ــا
وتجاهلها.

ّ
ّ
الرقابات العربية تشوه «محبس»
(بسام كوسا) وأمه (نادين خوري)،
لخطبة حبيبته اللبنانية (سيرينا
الشامي) من والدها (علي الخليل)،
ووالدتها تيريز (جوليا ّ
قصار) .هذه
األخ ـي ــرة كــارهــة لـلـســوريــن .السبب
ليس عنصريًا كما قد يبدو للوهلة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ــل ن ـت ـي ـج ــة وفـ ـ ـ ــاة أخ ـي ـّهــا
بقذيفة «شقيقة» خالل الحرب .إنها
ّ
قصة عن نظرة أفراد من البلدين إلى
بعضهم ،عــن أفـكــار مسبقة مــن دون
اح ـت ـك ــاك ح ـق ـي ـقــي ،ع ــن كـلـيـشـيـهــات
ّ
تناقلتها األلسن الشعبوية بال تفكر
أو تمحيص (األخبار .)2017/1/9
الــرقــابــة ال ـسـ ّ
ـوريــة لــم ت ـمـ ّـرر الشريط
ً
ك ــام ــا .حــذفــت مـنــه ك ــل ذك ــر مباشر
لـكـيـفـيــة م ـق ـتــل ال ـ ـخـ ــال ،م ـث ــل ص ــراخ
تيريز الغاضب بالضيوف« :اشكروا
ربكن استقبلتكن كل النهار ببيتي،
قـ ـتـ ـلـ ـت ــول ــي خ ـ ـ ّـي ـ ــي أنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو» ،وشـ ـ ــرح
ال ـخ ـط ـي ـب ــة« :خـ ــالـ ــي م ـ ــات ب ــال ـح ــرب
سورية» .كذلك ،قامت الرقابة
بقذيفة ّ
بتعليم صناع الفيلم بعض «األخالق

جابر جوخدار
وسيرينا
الشامي
ونادين خوري
في الشريط

واألدب» ،ف ــاس ـت ــأص ـل ــت ال ـش ـت ــائ ــم
واأللفاظ «الخادشة للحياء».
في األردن أيضًاّ ،
تمت إزالــة األلفاظ
ّ
و«املسبات» ،وهي قليلة باملناسبة.

ً
الرقابة الكويتية فعلت املثل ،إضافة
إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــذف ق ـب ـل ــة ب ـ ــن ّ ال ـح ـب ـي ـب ــن،
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ه ـ ــن ـ ــي الـ ـبـ ـن ــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات» ال ـت ــي ت ـقــول ـهــا نــاديــن

خ ـ ــوري ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى عــاقــة حـ ّـب
ّ
أهمية
سابقة في حياة الخطيبة .ال
لعوامل مثل تشويه الدراما ،وفرض
ّ
ال ــوص ــاي ــة ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــول .األهـ ـ ــم أن
الرقيب العربي ما زال «اآلن وهنا».
يعمل ّ
بهمة ونشاط ...وغباء.
ّ
عـلــى الــرقــابــات الـعــربــيــة ال ـبــائــدة أن
تدرك ّ
جيدًا ،أال شيء ّ
مما تفعله يمكن
أن ي ـمـ ّـر م ــن دون ذك ــر وت ـعــريــة على
ّ
يتغير شــيء على
األق ــل ،حتى لــو لــم
أرض الواقع .الرقيب زائل ،والسينما
بــاقـ ّـيــة .بــاملـنــاسـبــة ،لــم يـعــرض «آخــر
أيام املدينة» ( 118 ،2016د ).للمصري
تامر السعيد في بلده حتى اآلن ،رغم
الـجــوائــز الـعــديــدة ،وتـجــوالــه الدولي
ّ
الواسع .علمًا أن «متروبوليس أمبير
صوفيل» في بيروت تستعد لعرضه
قريبًا.
«م ـ ـح ـ ـبـ ــس» :ص ـ ـ ــاالت «غ ـ ــران ـ ــد س ـي ـن ـمــا»
(« ،)01/209109أم ـ ـب ـ ـيـ ــر» (،)1269
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