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وثائقي

نبيلة غصين على جبل سنجار

 48ساعة من الجحيم

بالتعاون مع «نادي لكل
الناس» ،نشاهد الخميس في
«مترو المدينة» اإلبادة رقم
 73التي ّ
تعرض لها أيزيديو
العراق على يد «داعش»
العام الماضي .شريط
«أيزيديو العراق ،اإلبادة
رقم  »73يلتقي بالناجين
المهجرين ليستعيد لحظات
من الرعب عاشها هؤالء،
ومأساة تتمثل في اختفاء
هذه الطائفة من المنطقة
محمد همدر
تتشابه مأساة النازحني وظروفهم في
الخ َيم املنتشرة،
كل األماكن واألزمنةِ :
العيش من دون أدنى مقومات الحياة،
والحنني إلى املنزل والوطن ،والجرح
املفتوح الذي سيتركه النزوح وتسببه
الـ ـ ـح ـ ــربّ .أم ـ ـ ــا جـ ـ ــرح االيـ ــزيـ ــديـ ــن فــي
الـكــارثــة الـســوريــة /العراقية الحالية،
فمفتوح على احتمال انتهاء وجودهم
كطائفة ،واتـســاع رقعة شتاتهم ،بعد
غ ـ ــزوة «داع ـ ـ ـ ــش» األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى جـبــل
سـنـجــار ،فــي شهر آب (أغـسـطــس) من
ال ـعــام املــاضــي .قـصــدت نبيلة غصني
الجبل بعد ستة أشهر على الواقعة،
وعادت بشريطها الوثائقي «أيزيديو
العراق – اإلبادة رقم  50( »73دقيقة).
من أقدم الطوائف في املنطقة تاريخيًا،

ّ
تعرض األيزيديون لـ  72محاولة إبادة
مــن ال ـفــرس ،وال ــروم ــان ،والعثمانيني
قبل أن تحقق «داعــش» الرقم  .73تبدأ
غصني شريطها بنبذة سريعة وعرض
للمحطات التاريخية ،ولعقيدة هذه
الطائفة ،والرسومات ّ
املميزة واألسماء
ّ
التي ّ
يقدسها األيزيديون ،ما يدل على
اخـتــافـهــم الــواضــح عــن كــل الـطــوائــف
واإلث ـن ـي ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ل ــذا تـحـ ّـولــت
الغزوة الى إبادةُ ،
املخطوفات
وسميت
ّ
بالسبايا ،فدين هذه الطائفة املصنف
غـيــر س ـم ــاوي« ،ج ـنــى» عـلــى شعبها،
كما حصل قديمًا مع معظم الطوائف
التي كان يعتنقها السكان األصليون
ف ــي َّ آس ـي ــا واف ــري ـق ـي ــا ،ق ـبــل ظ ـه ــور من
ّصنفوا دياناتهم بالسماوية.
نبيلة غ ــادرت وحــدهــا .كــان االهتمام
شخصيًا .إعــامـيــة تتابع دراســاتـهــا
ف ــي اإلن ـثــروبــولــوج ـيــا واألي ــزي ــدي ــون
مـ ــادة تــاري ـخ ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة مـهـ ّـمــة.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـجـ ــوم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ق ـ ــد ك ـشــف
وج ـ ــوده ـ ــم ل ـ ــدى م ـ ــن ي ـج ـه ـل ـه ــم .مــن
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت إل ـ ـ ـ ــى أربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــى م ـخ ـي ــم
الالجئني األيزيديني في دهوك (إقليم
كــردسـتــان ال ـعــراق) ،مـ ّـر على املـجــزرة
ن ـصــف س ـنــة ت ـقــري ـبــا .م ــن خـيـمــة إلــى
خ ـي ـم ــة ،وم ـ ــن وج ـ ــه إل ـ ــى آخـ ـ ــر ،ب ــدأت
الـحـكــايــات وال ــرواي ــات 48 .ســاعــة من
الـجـحـيــم ،رواهـ ــا م ــن نـجــا سـلـيـمــا أو
مصابًا .أغلبهم ال يعرف شيئًا عمن
ف ـق ــده ــم ،ف ـهــم إمـ ــا م ـج ـهــولــو املـصـيــر
وإمـ ـ ــا ف ــي ي ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» .ف ــي امل ـخـيــم
أطفال نجوا وحدهم بال عائالتهم أو
حتى أقاربهم .يروي بعضهم لنبيلة
غصني األيــام التي قضتها العائالت
في العراء ،بال طعام ،وال ماء ،تنتظر
م ـج ــيء «ال ـ ــدواع ـ ــش» ف ــي أي لـحـظــة،

فيما يــدافــع الــرجــال األيــزيــديــون في
األم ــام إلنـقــاذ الـعــائــات خلفهم .أتت
املساعدات املنتظرة .كانت الصناديق
ُ
الضخمة الثقيلة تــرمــى مــن السماء.
لسخرية القدرّ ،
سببت تلك الحمولة
الثقيلة اآلتية من السماء للمساعدة،
حوادث قتل أيضًا .أرادت نبيلة غصني
العودة الى مكان املجزرة« :في دهوك،
لم يقبل أحد بمساعدتي للعودة الى
ً
جبل سنجار ،أوال بسبب الخطورة،
وال ـحــرب الـتــي مــا زال ــت دائ ــرة هـنــاك،
وثانيًا ألنني أنثى ووحـيــدة» .لكنها
تضيف لـ«األخبار» أنها لكونها أنثى
جاءت وحدها من بلد آخر ملعرفة ما
حصل مع األيزييديني األكراد ،ساعد
فــي قـبــولـهــا وااله ـت ـمــام بـهــا مــن قبل
العائالت واملقاتلني .ففي النهاية ،هي
جاءت من أجل اإلضاءة على قضيتهم
وإي ـص ــال م ـعــانــات ـهــم .نـجـحــت نبيلة
غـصــن بــال ـعــودة ال ــى جـبــل سـنـجــار،
ت ــراف ـق ـه ــا فـ ـت ــاة كـ ــرديـ ــة ،وم ـتــرج ـم ـهــا
األيزيدي الذي ّ
تعرفت إليه في مخيم
دهوك ،وشابة كردية ،برفقة مقاتلني
من قوات حماية سنجار.
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــل املـ ـ ـ ـ ّ
ـدمـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ــع الـ ـشـ ـب ــاب
والـ ـش ــاب ــات ال ــذي ــن أتـ ــى ب ـع ـض ـهــم مــن
أوروب ـ ــا ل ـلــدفــاع ع ــن س ـن ـجــار ،ستجد
نبيلة الـفــرصــة لـطــرح بـعــض األسئلة
خ ـ ــارج إط ـ ــار امل ــذب ـح ــة ال ـت ــي حـصـلــت،
وم ـعــرفــة كـيــف يـعـيــش ويـفـكــر الجيل
الـشــاب مــن هــذه الطائفة .وصـلــت إلى
آخ ــر نـقـطــة يــدافــع عـنـهــا االيــزيــديــون،
حيث املناوشات واملعارك مع «داعش»
م ـس ـت ـم ــرة .اس ـت ـم ـع ــت إل ـ ــى ت ـفــاص ـيــل
املجزرة التي ارتكبت .قصدت األماكن
التي هرب إليها الناجون حيث مكثوا
ّ
في العراء ،ليس لهم وألوالدهم إال ظل

توجهت
المخرجة من
بيروت إلى
أربيل فمخيم
الالجئين
األيزيديين في
دهوك

الشجر يقيهم الشمس.
في طريق العودة ،زارت غصني أيضًا
«م ـع ـب ــد الل ـ ـ ــش» (املـ ـعـ ـب ــد ال ـت ــاري ـخ ــي
األه ـ ّـم ل ــدى الـطــائـفــة األيــزيــديــة) الــذي
ي ـح ـت ـض ــن أي ـ ـضـ ــا الجـ ـ ـئ ـ ــن ،ب ـخ ــاصــة
ّ
ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال .ال ـج ـم ـيــع يـصــلــي،
يطلب معرفة مصير املخطوفني لدى
«داعــش» ويطلب إطالق سراحهم .من
بني الالجئات ،نسوة استطعن الفرار
من «داعش» .ال تريد النساء أن يروين
مــا حـصــل .لـكــن غـصــن تـصـ ّـر عـلــى أن

شهادات عن تفاصيل المجزرة
ووضع األسيرات في يد «داعش»
تـعــرف مــا ال ــذي تـعــرضــت لــه الفتيات
األيزيديات .تقول نبيلة غصني« :اتفق
الجميع عـلــى رواي ــة واحـ ــدة ،لــم تذكر
ّ
النساء ما تعرضن له .كن يخفن على
م ـص ـيــر م ــن ب ـق ــي م ــن أق ــرب ــائ ـه ــن بـيــد
«داعـْ ـ ــش» ،واألخ ــري ــات ف ــي املـخـيـمــات
َ
ي ــخ ــف ــن اإلشـ ـ ـ ــارة عـل ـي ـهــن إذا خــرجــت
الـ ـقـ ـص ــة ال ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـلـ ــن» .األيـ ــزيـ ــديـ ــات
«السبايا» ُي ْ
جبرن على ال ــزواج بأحد

ّ
أفراد «داعش» وإشهار إسالمهن.
ّ
لن تنتهي معاناة األيزيديني .ما يهدد
وج ــوده ــم ه ــو ال ــدم ــار ال ـش ــام ــل ال ــذي
يمنعهم من العودة إلى سنجار ،املدينة
ال ـتــي كــانــت تـضــم  %80م ــن الـطــائـفــة،
والهجرة بكثرة الــى أوروبــا وتحديدًا
الـ ــى أمل ــان ـي ــا ت ـن ــذر ب ــإن ـه ــاء وج ــوده ــم
ف ــي امل ـن ـط ـقــة .نـبـيـلــة غ ـصــن م ــا زال ــت
تـتــابــع قصصهم مــن لـبـنــان« :م ــا زلــت
على تــواصــل مــع أغلبهم ،يوصونني
بإيصال صوتهم وقضيتهم .يقولون
ّ
إن وج ــوده ــم أص ـب ــح مـ ـه ــددًا ،وأك ـثــر
مــا يــريــدونــه هــو إطــاق املخطوفات».
مـصـيــر وج ــوده ــم أم ــر ال تـنـتـبــه إلـيــه
وس ــائ ــل إعـ ــام ك ـث ـيــرة .ف ــي ل ـب ـنــان ،لم
ّ
ت ـعــرض أي ق ـنــاة مـحــلـيــة عـمــل نبيلة
ص ــن ،رغ ـ ــم اهـ ـتـ ـم ــام ب ـع ـض ـهــم بـمــا
غـ ـ
ّ َ ْ
وث ــق ــت ــه وب ـتــوق ـي ـتــه .وال ـس ـب ــب ك ــان الـ ـ
 ،Ratingفالقضية اإلنـســانـيــة الـتــي ال
تجلب عددًا كبيرًا من املشاهدين ،ليس
لها مكان على الشاشة.
«أيــزيــديــو ال ـعــراق ،اإلب ــادة رقــم 18:30 :»73
مساء الخميس  13آب (أغسطس) ـ ـ «مترو
املدينة» (الحمرا) ـ لالستعالم76/309363 :

في الصاالت

«لحظة ضياع» :كوميديا أوديبية
بانة بيضون
ي ـس ـت ـع ـيــد «ل ـح ـظ ــة ض ـ ـيـ ــاع» ()٢٠١٥
لـلـمـخــرج ج ــان فــرن ـســوا ريـشـيــه فيلم
امل ـخ ــرج ك ـلــود ب ــري الـ ــذي ص ــدر سنة
 ،١٩٧٧بالعنوان نفسه .الشريط الذي
يعرض في الصاالت اللبنانية حاليًا،
يروي قصة صديقني أنطوان (فرنسوا
كـ ـل ــوزي ــه) ول ـ ـ ـ ــوران (ف ـن ـس ـنــت ك ــاس ــل)
اللذين يذهبان إلــى كورسيكا موطن
أن ـطــوان لقضاء عطلة الصيف برفقة
ابـنـتـيـهـمــا املــراه ـق ـتــن لــونــا (لـ ــوال لو
الن) ومـ ــاري (املـمـثـلــة أل ـيــس إيـ ــزاس).
وفيما تبدو ماري األكبر سنًا متمردة
وم ـن ــدف ـع ــة ،ت ـظ ـهــر ل ــون ــا فـ ـت ــاة حــاملــة

تـبـحــث ع ــن أم ـيــر أحــام ـهــا الـطـفــولــي.
والطفولي كما نكتشف الحقًا يعيدنا
إلى األوديبي ،أو إلى الكترا ،حني تقع
لونا في حب صديق أبيها الخمسيني
ل ـ ــوران .ه ـكــذا يـنـشــأ االن ـج ــذاب بينها
وب ــن لـ ــوران إث ــر رح ـلــة الـتـسـلــق التي
يــذهــب إلـيـهــا األرب ـع ــة ســويــة ،بـعــد أن
يتبادل األبــوان األدوار ،فيرافق لوران
ل ــون ــا إلـ ــى أس ـف ــل الـ ـ ـ ــوادي .إن ـه ــا لعبة
تبادل األدوار التي يؤسس لها املخرج
مـنــذ ال ـبــدايــة ،فـتـبــدو ال ـح ــدود مبهمة
بــن األربـعــة ،فــي ظــل غياب الــزوجــات.
ل ــوران رجــل مطلق ،فــي حــن أن زوجــة
أنـطــوان تريد االنفصال عنه ،رغــم أنه
يــأبــى االع ـت ــراف بــذلــك لـيـصـ ّـب غضبه

وأنطوان ويحدقان بمؤخرات النساء
امل ـ ـت ـ ـمـ ــددات عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ .ب ـعــدهــا
م ـب ــاش ــرة ،ن ــرى ج ـســد ل ــون ــا امل ـت ـمــددة
على ظهرها وتـصــورهــا الكاميرا من
وجهة النظر التلصصية نفسها ،فيما
نرى في لقطة أخرى لونا متسللة إلى
سرير أبيها لتنام بقربه بالوضعية
نـفـسـهــا ال ـت ــي ن ــام ــت ب ـهــا إلـ ــى جــانــب
ل ــوران الــذي أقــامــت عالقة معه ،بينما
ال ـك ــام ـي ــرا ت ـص ــور الـلـقـطـتــن م ــن ذات
وجـهــة الـنـظــر .هــي اللغة السينمائية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــاك ــي ج ـ ـ ّـو س ـ ـفـ ــاح ال ـق ــرب ــى
الحاضر في الحبكة الروائية وتقدمه
بطريقة تجارية هدفها إمتاع املشاهد
ً
إغراء مضاعفًا
الذي قد يجد في الفيلم

عـلــى ابـنـتــه لــونــا ال ـتــي ي ــود تقييدها
والسيطرة عليها كما لــم يستطع أن
يفعل مــع زوج ـت ــه .ك ــأن ق ــدوم األربـعــة
لقضاء العطلة في هذا املكان الجديد
واملعزول عن الخارج ،والحميمية التي
يفرضها يمنح الالوعي أيضًا فرصة
ليسرح ويمرح على راحته ،فتخرج كل
الرغبات املكبوتة إلى السطح .يصوغ
املخرج كل ذلك في جو من الكوميديا
والخفة التي تبدو أحيانًا غير محتملة
ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـقـ ـص ــة املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة .ه ـك ــذا
يــركــز على جــانــب اإلث ــارة فــي تصوير
شخصيتي لونا وماري وبقية النساء
الـ ـل ــوات ــي ي ـظ ـه ــرن فـ ــي الـ ـش ــري ــط كـمــا
ف ــي املـشـهــد الـ ــذي يـتـجــول فـيــه ل ــوران

تقدم اللغة السينمائية موضوع
سفاح القربى بطريقة تجارية

فنسنت كاسل
ولوال لو الن
في مشهد
من الفيلم

بطبيعة الحال ،ناتجًا من تماهيه مع
الرغبة األوديبية التي يطرحها الفيلم
بــوصـفـهــا قــابـلــة لـلـتـحـقــق .لــونــا التي
ت ـغ ــري لـ ـ ــوران بـحـســب ال ـف ـي ـلــم ،تــزيــح
ثوب السباحة عن صدرها أثناء رحلة
الـتـسـلــق قــاصــدة أن ي ــراه ــا ،أو فــي ما
بعد خــال الحفلة ،حــن يـكــون لــوران
ً
ث ـم ــا ،ت ـق ــوده ن ـحــو ال ـشــاطــئ وتـخـلــع
مالبسها أمامه ،وتؤدي رقصة مثيرة
وتقفز عليه فــي امل ــاء محاولة تقبيله
فيصدها أكثر من مرة ،إلى أن يستسلم
ل ــإغ ــراء أخ ـي ـرًا ب ـعــد أن ت ـت ـمــدد فــوقــه
عارية .األمــر الــذي يبدو مضحكًا ،هو
أن يكون البنة السابعة عشرة كل هذه
ال ـقــدرات املــذهـلــة ،علمًا بــأن ال تجارب

جـنـسـيــة ســاب ـقــة ل ـهــا بـحـســب الـفـيـلــم.
يتبنى الشريط وجهة نظر لوران الذي
يضع اللوم على لونا ويعاقبها كأنما
لشعوره بالرغبة تجاهها وهي تقوم
بابتزازه وتهدده بإخبار أبيها إن لم
يتجاوب معها.
وف ـي ـمــا ال ي ـ ــدرك األب أنـ ـط ــوان شيئًا
مـمــا يـحـصــل ،ويـسـتـمــر بــالـبـحــث عن
حـبـيــب ابـنـتــه ال ـس ــري غـيــر مـ ــدرك أنــه
صديقه الــذي يجلس قبالته ،تكتشف
م ــاري الـعــاقــة بــن أبيها وصديقتها
لــونــا فـ ــورًا .يحصل ذل ــك حــن تــرتــدي
لــونــا سـ ــروال لـ ــوران الــداخ ـلــي ،ال ــذي ـ
وللسخرية ـ هو هدية من ابنته ماري.
أما ملاذا قد تختار ابنة ألبيها مالبسه
الداخلية؟ فذلك يناسب منطق الفيلم
الكوميدي األوديبي ،حيث ّ
تلوح لونا
بالسروال الداخلي كرمز النتصارها
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــاري .أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــاري امل ـ ـت ـ ـمـ ــردة
واملندفعة كما تبرز في البداية ،وتقوم
بــدورهــا املمثلة أليس إيــزاس في أداء
الفــت ،فيتضح أنها الوحيدة العاقلة
وسط هذه العائلة املجنونة .إنها هي
م ــن يـحـســم األم ـ ــور ف ــي ال ـن ـهــايــة ،بعد
أن تــأتــي لــونــا لتعتذر منها ملــا حدث
مــع أبيها ،معتبرة أنــه خطؤها ألنها
استدرجته لــذلــك ،فتخبرها م ــاري أن
اللوم يقع على أبيها ألنه هو الراشد.
وت ــأت ــي الـنـهــايــة الـعـجـيـبــة ح ــن يـقــرر
الكل متابعة حياته بشكل طبيعي ،إذ
ال فــائــدة مــن إفـســاد العطلة الصيفية
بسبب لحظة ضياع!
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