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ثقافة وناس

تلفزيون

تغيب
المؤثرات
في
الوثائقي،
لصالح
صورة
عارية
ّ
حية

وثائقي

هالة بوصعب تروي المأساة على شاشة «الميادين»

يوم استفاق أهل الرافدين على «كابوس داعش»

عمل قاس ومؤثر
ومنهك ...هذا أقل
ما يمكن وصفه به.
في «نزيف الرافدين:
كابوس داعش»،
ّ
تتكدس القصص
اإلنسانية والموجعة
ذبح وقتل
من ً
وصوال إلى سبي
األطفال الذين بيعوا
في أسواق النخاسة
وتعرضوا لالغتصاب
عشرات المرات.
مشاهدمروعة نخالها
مأخوذة من سيناريو
ّ
تجسد
فيلم خيالي،
معاناة الموصليين
واأليزيديين بالصورة،
وتنقلها كما هي.

زينب حاوي
ال ت ـه ــدأ ك ــام ـي ــرا امل ـخ ــرج ــة ه ــال ــة بو
ص ـعــب ال ـبــاح ـثــة وامل ـ ّـوث ـق ــة لقصص
إنـســانـيــة مــن رحــم ال ـخــراب الـعــربــي،
م ــن أزم ــة ال ـل ـجــوء وال ـه ـجــرة وامل ــوت
ً
املجاني في عــرض املتوسط ،وقبال
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق م ـ ــع س ـل ـس ـل ــة «ن ــزي ــف
الـ ـ ــرافـ ـ ــديـ ـ ــن» («م ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة داع ـ ـ ـ ــش»،
«سبايا داعش» و«ضحايا داعش»)،
التي عرضت على شاشة «امليادين»،
ب ــن نـيـســان (أب ــري ــل) وأيـ ــار (مــايــو)
قبل عامني.
هذا األحد ،تستكمل بو صعب ،جزءًا
ج ــدي ـدًا م ــن ه ــذه الـسـلـسـلــة بـعـنــوان
«نــزيــف الــرافــديــن :كــابــوس داع ــش».
وثائقي ال يمكن وصفه إال بالقاسي
ّ
الفجة
واملــؤثــر ج ـدًا ،لجهة واقعيته
التي تلتقطها الكاميرا.
فيلم ( 50د) يزيل الغبار عن اللوحة
األخ ـيــرة الـتــي تــداولـهــا اإلع ــام بعد
تـ ـح ــري ــر املـ ــوصـ ــل (ت ـ ـم ـ ــوز /يــول ـيــو
امل ــاض ــي) ،وتـمـثــل ص ــورة للموصل
القديمة ّ
مدمرة ومنكوبة .خلف هذه
ال ـص ــورة وب ـي ــارق الـنـصــر ،واألع ــام
العراقية التي احتفت بهذا النصر،
ُي ـخــرج الفيلم مــن رح ــم ه ــذا الــركــام،
ش ـه ــادات وق ـصــص إنـســانـيــة يـنــدى
لها الجبني .تواكب كاميرا الشريط،
فرق اإلنقاذ ،والشرطة العراقية التي
أرادت انتشال نحو  70شخصًا من
ت ـح ــت األنـ ـ ـق ـ ــاض .ب ـع ـض ـهــم مـ ــا زال
حيًا ويسمع أنينه ،لكن رصاصات
القنص الداعشي ،تحول دون إتمام
ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة .مـ ـش ــاه ــد ن ـخــال ـهــا
م ـ ـ ــأخ ـ ـ ــوذة مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــام س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة
خيالية ،لكن سرعان ما تتبدى لنا
املشهدية القاسية ألهل املوصل وهم
خ ــارج ــون مــن ح ـصــار ام ـتـ ّـد ألشـهــر،
م ــن ال ـج ــوع وال ـع ـطــش و«الـ ـتـ ـع ـ ّـود»،
على مشاهد املــوت والفقدان .وجوه

ك ــالـ ـح ــة ،وألـ ـسـ ـن ــة ألط ـ ـفـ ــال وص ـب ـيــة
عـ ـطـ ـش ــى تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــن املـ ـ ــاء
ل ـت ــروى ،ووجـ ــوه أخ ــرى ضــائ ـعــة ،ال
ت ـصــدق أن ـهــا خــرجــت مــن الـكــابــوس
الداعشي .في املشاهد ،تخلع النساء
ال ـل ـبــاس األسـ ــود ال ــذي أج ـب ــرن على
ارت ــدائ ــه ،يـنـظــرن ال ــى عــن الـشـمــس،
ّ
ليتيقن أنهن أصبحن خارج سطوة
الظالميني.
في هذا الفيلم الذي قصدت مخرجته
تـ ـص ــوي ــره عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة ت ـل ـف ــزي ــون
ال ــواق ــع ،م ــن دون إج ـ ــراء أي تـعــديــل
فــي الـصــورة ،تخرج هــذه الشهادات
ل ـعــراق ـيــات ف ـقــدن أس ــره ــن بــالـكــامــل،
يروين فظاعة ما شاهدنه من موت
ألحـ ـبـ ـتـ ـه ـ ّـن أمـ ـ ـ ــام أعـ ـيـ ـنـ ـه ــن ،وك ـي ــف
وضعن املنوم ألطفالهن كي ال يسمع
لهن صــوت فيقتلون ،وكـيــف المــرأة
مـطــروحــة أرض ــا فــي فــرق اإلسـعــاف،
تنتظر نظرة من ابنها الصغير قبل
مغادرتها لهذه الحياة.
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـدس الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
ً
واملوجعة فــي هــذا الشريط ،وصــوال
الـ ــى الـ ـج ــزء األقـ ـس ــى ربـ ـم ــا ،قـصــص
األطفال الذين سبيوا لدى «داعش»،
واغ ـت ـص ـبــوا وت ـع ــذب ــوا ،وب ـي ـعــوا في
أســواق النخاسة .تطل علينا بسمة
( 9س ـنــوات) ،لتتحدث عــن «بيعها»
مـ ـ ـ ّـرات عـ ــدة مل ــن أس ـم ـت ـهــم «الـ ـع ــرب»،
ال ـ ــى حـ ــن إنـ ـق ــاذه ــا مـ ــن ق ـب ــل عـمـهــا
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـت ــري ـه ــا مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـس ــوق.
تـتـحــدث إسـ ــراء ( 8س ـن ــوات) الطفلة
األي ــزي ــدي ــة ال ـت ــي ق ـضــت م ــدة زمـنـيــة
طــويـلــة ل ــدى الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي (3
س ـ ـنـ ــوات) ،ك ـي ــف ت ـن ـق ـلــت ب ــن ثــاثــة
منازل ،فيما املؤكد أن هؤالء األطفال
تعرضوا لالغتصاب عشرات املرات،
ومل ـشــاهــدة فـظــائــع الـقـتــل والـتـنـكـيــل
أمــامـهــم .أمــا الـفـتـيــان ،فيجبرون هم
بــدورهــم على الــدخــول الــى التجنيد
اإلجباري ،ومشاهدة أفالم إجرامية،

عــن كيفية الـقـتــل وأدواتـ ـ ــه .واألن ـكــى
أن ه ــؤالء األط ـف ــال جـلـبــوا ال ــى واقــع
ليس أقل مرارة ،مع الظروف القاسية
ال ـتــي ي ـح ـيــون ف ـي ـهــا ،وغ ـي ــاب الــدعــم
االج ـت ـمــاعــي وال ـن ـف ـســي ل ـه ــم ،بشكل
أساسي بعد مرورهم بهذه التجربة
املريعة.
«كـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــوس داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزع الـ ــى
وج ـ ـه ـ ـت ـ ــن :األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي «امل ـ ــوص ـ ــل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــة» قـ ـ ـب ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـش ــائ ــر
الـنـصــر بــأيــام قـلـيـلــة ،واألخـ ــرى عند
األيــزيــديــن ،حـيــث الـقـســم األك ـبــر من
األط ـ ـفـ ــال هـ ـن ــاك ( )% 95س ـي ــق ال ــى
«داعــش» .يعكس الشريط في نهاية
األم ــر ،ه ــذا املــوزاي ـيــك ال ــذي يتقاسم
ّ
السبي والحزن،
املعاناة نفسها في
واالغـتـصــاب والترحيل الــى «الــرقــة»

تطل علينا بسمة ( 9سنوات)
لتتحدث عن «بيعها» مرارًا
إلى أن أنقذها عمها الذي
اشتراها من السوق!
السورية.
إذًا ،تغيب املــؤثــرات املستخدمة في
ال ــوث ــائ ـق ــي ،ل ـص ــال ــح ص ـ ــورة ع ــاري ــة
حـ ّـيــة ،تختصر كــل امل ـعــانــاة بصريًا
وك ــامـ ـي ــا (ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات) «ك ــي
تكون الصورة صــادقــة» ،خاصة في
األفـ ــام اإلن ـســان ـيــة ،ال ـتــي يـجــب «أن
تترك لتتحدث عن نفسها» من دون
افـتـعــال أي جـهــد .هــذا مــا ًتقوله لنا
املخرجة بــو صعب ،واصـفــة «نزيف
الرافدين :كابوس داعش» ،بـ «تحفة»
أفالمها طيلة حياتها املهنية .تبدو
بــو صعب سعيدة ألنها استطاعت
أن ت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــد مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة امل ــوصـ ـلـ ـي ــن
واأليزيديني بالصورة ،وتنقلها كما

هــي فــي ال ــواق ــع عـلــى حــد تعبيرها.
ه ــذا الـتـجـسـيــد بــالـتــأكـيــد ال يتعلق
ف ـق ــط ب ـت ـن ـف ـيــذ ال ـف ـي ـل ــمّ ،بـ ــل ي ـت ـع ــداه
ال ــى الـتــوثـيــق «الزم نــوثــق للتاريخ
وللمستقبل وإال ذهب الوجع هباء».
إذًا ،تـتـعــدى وظـيـفــة الــوثــائـقــي هنا،
نقل الصورة ،واملعاناة الى توثيقها،
وحـفـظـهــا ،ك ــي ال ت ـمـ ّـر مـ ــرور ال ـكــرام
إنـســانـيــا ،ولـتـتـحــدث عـمــا ج ــرى في
بالد «الرافدين».
ورغم صعوبة التعاطي مع األطفال،
الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـعـ ـب ــأوا ل ـل ـك ــام ـي ــرا ،ول ــم
يخجلوا منها ،كبقية أبناء جيلهم،
ب ـس ـب ــب م ـ ــا مـ ـ ـ ــروا ب ـ ــه م ـ ــن ف ـظ ــائ ــع،
وقـســاوة شـهــادات باقي العراقيني/
ات ،اال أن ال ـف ـي ـلــم يـن ـتـهــي بـمـشـهــد
م ـع ـ ّـب ــر ،م ــوث ــق ل ـل ـق ــاء أم (اي ــزي ــدي ــة)
ُ
بابنها الــذي هـ ّـرب من «الــرقــة» ،بعد
أرب ــع سـنــوات مــن احـتـجــازه مــن قبل
«داعـ ـ ــش» .ل ـقــاء ح ـ ّـي وث ـق ـتــه كــامـيــرا
الـ ـش ــري ــط ،ت ـف ـي ــض ف ـي ــه الـ ـع ــواط ــف،
ول ـح ـظ ــات إن ـســان ـيــة ع ــال ـي ــة ،ألس ــرة
خالت أنها قطعت األمــل كليًا بلقاء
ابنها الشاب.
الشريط الذي يفتح كوة ضوء بمشهد
اللقاء املــؤثــر ،والرسالة التي بعثها
من خاللها بالقول بــأن االعتقال لن
ً
يدوم طويال ،يختتم بعبارة «انتهى
الظالم ،مات داعــش ،انتهى داعــش»،
م ـع ـل ـنــا ه ــزي ـم ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ــاب ــي
فــي املــوصــل ،وأيـضــا مالقاته ملصير
مشابه آخــر في البقع التي يحتلها.
تؤمن بو صعب في هذا السياق بأن
«داع ـ ــش فــان ـيــة وتـ ـتـ ـب ـ ّـدد» ،وأن هــذا
اإلره ـ ـ ــاب سـيـنـتـهــي وي ــدف ــن نـهــائـيــا
رغم الفظائع والندوب الكثيرة التي
ّ
خلفها على جسد َمــن بقي حيًا من
الضحايا!
«كــابــوس داعــش» هــذا األحــد عند الساعة
 21:00على شاشة «امليادين»

