
 ح�صيل��ة ال�صه��ر الأول لعملي��ة حتري��ر املو�صل، 
تق��دم بط��يء وح��ذر للق��وات العراقي��ة وق�ص��ف 
ع�صوائ��ي ينف��ذه تنظي��م "داع���ش" عل��ى الأحياء 
ال�صكني��ة ت�صفر عن �صق��وط �صحايا بني املدنيني 

املحررين واملحا�رصين على ال�صواء.
واملقاع��د  الكب��رة  والغ��رف  احلديق��ة  هج��رت 
الوث��رة وانزوت هي وزوجها واأطفالها والأربعة 
يف زاوي��ة �صيقة حتت �صل��م كونكريتي خوفا من 
الق�ص��ف او التفج��رات النتحاري��ة، هكذا حتول 
من��زل خول��ة اىل �صج��ن مرع��ب ب�صب��ب املعارك 
الطاحنة التي تدور بني القوات العراقية ومقاتلي 
تنظي��م "داع���ش" يف الأحي��اء ال�رصقي��ة ملدين��ة 

املو�صل.
 خول��ة ت�صك��ن ح��ي )الزه��راء( ال��ذي ا�صتعادت��ه 

الق��وات العراقي��ة، تقول ع��ر الهات��ف "�صعادتنا 
باخلال���ش من تنظيم داع���ش ل تو�صف، لكن يف 
الواق��ع الأمر مل ينتِه ما زلنا خائفني لأننا نعي�ش 

و�صط حرب �رصنا طرفا فيها رغما عنا.
 مقاتلو التنظيم يحاولون، غر ان قوات مكافحة 
الإره��اب ذات اخلرة والكف��اءة العالية يف حرب 
املدن جنحت خ��الل الأ�صابي��ع اخلم�صة املا�صية 
يف ا�صتع��ادة ال�صيط��رة عل��ى ع�رصة اأحي��اء، فيما 

تخو�ش يف اأحياء اخرى عمليات كر وفر.
 ت�ص��ف خول��ة املخا���ش الع�ص��ر الذي م��رت به 
منطقته��م قائل��ة: ذات ليل��ة اندلع��ت ا�صتب��اكات 
يف �صارعن��ا ال�صيق كان الق�ص��ف عنيفا وتبادل 
اإط��الق الن��ار يحدث ام��ام منزلن��ا، ته�صم زجاج 
النوافذ عندما ثار انفجار كبر وانت�رص الغبار يف 

الأرج��اء، ارتعبنا كث��را، اطفايل اخذوا يرجتفون 
�ص��يء،  فع��ل  ع��ن  عاج��زة  وكن��ت  وي�رصخ��ون 
احت�صنته��م وانا ابكي ب�صمت ف��ال بد ان اأتظاهر 

بعدم اخلوف على الرغم من اأننا ننِم تلك الليلة.
 اأخ��را عندم��ا ا�رصق��ت ال�صم���ش كان اله��دوء قد 
ع��م املنطقة، ا�صوات ال�صتب��اكات �صارت بعيدة 
اط��ل زوج��ي براأ�ص��ه ف��راأى عجل��ة �ص��وداء عليها 
عل��م عراقي فقال وه��و يبت�صم: "ه��وؤلء مكافحة 

الإرهاب، لقد حررونا".
واجل��ران  نح��ن  املن��زل  م��ن   عندم��ا خرجن��ا 
اختلط��ت م�صاع��ر الف��رح باخلال���ش م��ن تنظيم 
"داع���ش" واخلوف من عودته مرة اخرى، ف�صال 
ع��ن توج�صنا من القوات العراقية. لوح لنا اجلنود 
العراقي��ون باأيديه��م وه��م يبت�صم��ون، راأيناه��م 
وجه��ا لوج��ه لأول م��رة من��ذ حزي��ران )يوني��و( 
2014، وتنف�صنا ال�صعداء عندما قال قائد القوة: 

"اطمئنوا ول تخافوا جئنا لتحريركم".
 التحرير لي�ش نهاية الق�صة

�صيطرة القوات العراقية على بع�ش الأحياء لي�صت 
نهاية املطاف، فتنظي��م "داع�ش" يكثف الق�صف 

الع�صوائي غر مكرتث بوجود اآلف املدنيني.
 خم�ص��ة ا�صخا���ش ي�صكن��ون مناط��ق متفرقة من 
املو�ص��ل نقل��وا �صه��ادات متطابقة تقريب��ا تفيد 
بن�رص التنظيم من�ص��ات اإطالق �صواريخ حممولة 
عل��ى عجالت تتنقل من �صارع اىل اآخر ف�صال عن 

مدافع هاون ذات مديات متباينة.
 "و�صع��وا يف من��زل جم��اور لنا من�ص��ة لإطالق 
ال�صواري��خ يوجهونه��ا نح��و الحي��اء املح��ررة، 
ال�صواريخ تنطلق من فوق منزلنا نعرف انها تقع 
عل��ى روؤو�ش الطف��ال والن�صاء"، يق��ول ابو �صعيد 

الذي ي�صكن حي النور �رصقي املو�صل.
 وي�صي��ف ، نالن��ا ن�صي��ب من الق�ص��ف رغم اننا 
بعي��دون عن دائرة القت��ال ، اذ ا�صتهدفت طائرات 
التحالف الدويل املنزل الذي تنطلق منه �صواريخ 
، ه��ز النفجار احلي بق��وة وا�صفر عن مقتل ثالثة 
من عنا�رص "داع�ش"، ولول انه �صاروخ ذو نطاق 
تدم��ري حمدود حللت كارثة يف ال�صارع كله لقد 

جرح بع�ش املدنيني.
 �صه��داء بالع���رصات ومئات اجلرح��ى يف م�صايف 

املو�صل واربيل
امل�ص��ادر كلها توؤكد ا�صت�صه��اد ع�رصات املدنيني 
وج��رح املئ��ات بع��د �صهرين عل��ى ب��دء عمليات 
الع�صوائ��ي  الق�ص��ف  ب�صب��ب  �صقط��وا  املو�ص��ل 
وال�صي��ارات املفخخة الت��ي يفجرها داع�ش داخل 
الأحي��اء ال�صكني��ة لإيق��اف تقدم ق��وات مكافحة 

الإرهاب.
م�ص��ايف املو�ص��ل تكتظ باجلرح��ى الذين ينقلون 
اليها من الحياء التي ي�صيطر عليها تنظيم داع�ش 

وق��د طالها الق�ص��ف فالتنظيم يطل��ق ال�صواريخ 
احيان��ا م��ن اجلان��ب المي��ن البعيد ع��ن الأجزاء 
ال�رصقي��ة للمدين��ة، اما يف الأحي��اء املحررة يتم 
دفن ال�صه��داء يف حدائق املن��ازل ب�صبب �صعوبة 
نقله��م اىل املقابر فيما ينق��ل اجلرحى هناك اىل 

م�صايف اربيل بعجالت القوات العراقية.
  حت��ى بع��د التحرير ما زلن��ا ل ن�صتطيع اخلروج 
م��ن املن��زل فال�صم��اء متط��ر �صواري��خ وقنابل، 
غالب��ا م��ا ناأكل التم��ر واخلبز، ل وق��ود طبخ ول 
كهرباء ول ماء، نعتمد على ما موجود من خزين 

جهزناه ا�صتعدادا لهذا الظرف، تقول خولة.
 الأمم املتحدة ومنظمات اإن�صانية اخرى اأ�صدرت 
بيانا م�ص��رتكا، عرت فيه عن قلقه��ا ال�صديد من 
�صقوط �صحايا يف �صفوف املدنيني وعدم القدرة 

على عالجهم، كما حذرت من تعر�ش نحو مليون 
�صخ���ش للخط��ر ال�صدي��د املتمثل بتب��ادل اإطالق 

النار والقنا�صة وال�صتخدام كدروع ب�رصية.
 من�صق��ة الأمم املتح��دة لل�ص��وؤون الإن�صاني��ة يف 
الع��راق ليز جراندي قالت ه��ي الخرى بت�رصيح 
�صحفي، اإن نح��و )200( م�صاب مدين وع�صكري 
)الرق��م ل ي�صمل اجلرح��ى داخل املو�ص��ل( نقلوا 
اأعل��ى  اإىل امل�صت�صف��ى الأ�صب��وع املا�ص��ي وه��و 
ع��دد للم�صاب��ني منذ ب��دء احلملة، "نح��ن قلقون 
للغاي��ة من اإ�صابة املزيد من املدنيني مع ا�صتداد 
القت��ال" .ا�صافت بوجل، الكثر من هذه الق�ص�ش 
حتدث يوميا يف املدينة وت�صع عالمات ا�صتفهام 
عل��ى حجم ال�صحايا الذي��ن يذهبون �صحية هذه 
احل��رب.  اأح��د ال�صه��ود روى ، ان �صاروخ��ا �صقط 

عل��ى منزل يف حي الوح��دة �رصقي املو�صل، اأباد 
عائل��ة مكون��ة م��ن ام وثالث��ة اأبناء. عن��د حلول 
املغرب عاد الأب الذي يعمل بائعا متجول فوجد 
كوم��ة اأنقا�ش واأرب��ع جثث متفحم��ة بانتظاره، 

هذا ما بقي له من العائلة واملنزل.
 م��ا ع��دا ال�صت��ني األفًا الذي��ن نزحوا من��ذ انطالق 
العمليات بح�ص��ب اأرقام الأمم املتحدة، ثمة اآلف 
املدني��ني املحرري��ن يواجه��ون خط��ر الق�ص��ف 
ع�صوائ��ي ويري��دون الن��زوح نح��و املخيم��ات او 

القرى املحررة.
 وهن��اك ق�صم اآخ��ر يف�صلون البق��اء يف منازلهم 
ب�صبب تده��ور اأو�صاع النازح��ني، خولة ما زالت 
"ناأم��ل ان ل ن�صط��ر  تتم�ص��ك بالبق��اء وتق��ول: 

للفرار، لقد تعبنا كثرا".

 يتح��دث املخ��رج امل�رصحي ح�ص��ني دروي�ش عن 
بدايات هذا الفن قائال انه فرع من فروع امل�رصح 
ال�صام��ت انت�رص يف اأوربا مطل��ع القرن الع�رصين 

تزامنا مع انت�صار وازدهار فنون ال�صارع.
ن�ص��ب  عل��ى حم��اكاة  التماثي��ل  ف��ن  ويعتم��د   
وال�ص��وارع  ال�صاح��ات  يف  املوج��ودة  التماثي��ل 
العام��ة. والغاية منه خلق الده�ص��ة واملتعة لدى 
املتلق��ي ول توج��د يف الغال��ب فك��رة اأ�صا�صي��ة 
ي��دور حولها حم��ور العر�ش.  يف الع��راق مل تكن 
له��ذا الفن اأر�صية منا�صبة حي��ث اأن رواد التمثيل 
ال�صام��ت مل يتفتحوا على مث��ل هكذا جتارب ومل 
تك��ن هناك حمفزات من قب��ل موؤ�ص�صات حكومية 
او فني��ة او م��ن منظمات املجتم��ع املدين ت�صجع 

العمل على مثل هذه التجارب املعرة. 
 ويتح��دث املخ��رج ح�ص��ني دروي�ش ع��ن جتربته 
الأوىل بانه��ا كانت يف اأح��د منتزهات العا�صمة 
مطل��ع عام 2015 معترا جتربته هي الأوىل يف 
العراق يف هذا الفن. دروي�ش يوا�صل حديثه باأنه 
وبعد ه��ذه التجربة الت��ي خا�صها منف��ردا تلتها 
جمموعة عرو�ش قدمها يف خمتلف املحافظات.
 ويتاب��ع انه قدم عر�صا فني��ا يف �صاحة التحرير 
و�ص��ط بغداد بعد عودته من العرو�ش التي قدمها 

يف املحافظات ولقت ا�صتح�صان امل�صاهدين.
 ويف مطلع عام 2016 ات�صعت دائرة امل�صاركني 
يف هذا الفن الميائي ال�صامت لت�صمل جمموعة 
من ال�صباب املهتمني بهذا الفن وقدموا عرو�صا 
يف �صوارع بابل. دروي�ش يوؤكد ان هذه العرو�ش 
ات�صمت باأفكار يغلب الطابع التثقيفي والتوعوي 
عليها فيما ات�صم الق�صم الآخر من العرو�ش على 

النقد ال�صيا�صي والجتماعي. وحول ا�صتيعاب 
وتقدي��ر اجلمه��ور له��ذا الف��ن يقول 

كان  البداي��ة  يف  ان��ه  دروي���ش 
بع�ش النا�ش ي�صاهدون العرو�ش 

ي�صخ��ر  فيم��ا  با�صتغ��راب 
اآخ��رون منه ويهاجم ق�صم 
ثالث م��ن النا�ش العرو�ش 

م��ن  �رصب��ا  ويعترونه��ا 
املخ��رج  وي�صي��ف  العب��ث. 
ان النت�ص��ار الوا�ص��ع ال��ذي 

حققته العرو���ش الأوىل يف 
اأ�صهمت  و�صائ��ل التوا�صل الجتماع��ي 

يف تع��رف النا���ش ب�ص��كل اأكر عل��ى م�صامني 
عرو���ش )مامي( التماثي��ل واأهدافها فبداأ النا�ش 
يتقبل��ون ه��ذه العرو���ش تدريجيا حت��ى و�صل 

المر بهم اىل حد التفاعل وامل�صاركة.

هك��ذا اأ�صبح فن م��امي التماثي��ل متابعا من قبل 
النا���ش وقد �صاه��م انت�صاره يف مواق��ع التوا�صل 
الجتماعي على ت�صجيع بع�ش الفرق على العمل 
يف ه��ذا الفن ون�رصه يف حمافظ��ات العراق كافة 
ب�صكل مرمج. العرو�ش الأوىل مت اإنتاجها ب�صكل 
�صخ�ص��ي ح�صب املخ��رج، م�صرا اىل ع��دم وجود 
اي دع��م م��ن قب��ل موؤ�ص�ص��ات حكومي��ة او فني��ة 
ولك��ن بع��د النت�ص��ار مت تق��دمي عرو���ش كث��رة 
مقابل اأج��ور مالية.  وحول امل�ص��اركات الدولية 
ق��ال دروي�ش انه مل تت��م اأي م�صاركة دولية له او 

جلماعت��ه لكنه ح�ص��ل على دعوة 
م��ن قن��اة )mbc( لتقدمي 

عرو�ش عل��ى �صا�صتها 
م��ن خ��الل برنامج 

عرب ك��وت تالنت 
ح�ص��ل  كم��ا 

عل��ى 
ة  عو د

م��ن 
قبل 

اإدارة مهرج��ان الق�رص الكب��ر يف املغرب لتقدمي 
اأك��ر م��ن عر�ش لكن��ه ا�صط��ر لإلغ��اء امل�صاركة 

ب�صبب غياب الدعم احلكومي.
 وبخ�صو���ش هذا الفن ف��اإن انطالقته يف العراق 
كان��ت مغايرة عن التجارب الت��ي تقدم يف اأوربا 
حيث اأن عرو�ش ه��ذا الفن تت�صمن فكرة يتفاعل 
معه��ا اجلمه��ور بعك���ش العرو�ش الأخ��رى التي 
تعتمد الرتفيه فقط وهذا ما قاله املخرج دروي�ش 

يف ختام حديثه.
 ام��ا عل��ي عب��ادي فه��و ممث��ل ف��ن امل��امي يف 
جمموع��ة حمافظ��ة الب���رصة يق��ول اإن ف��ن مامي 
التماثي��ل بداأ اأول م��رة يف مهرجان القمرة 
يف الب���رصة باإ���رصاف املخرج ح�صني 
دروي�ش وكان ع��دد امل�صاركني من 
املمثلني ال�صباب ل يتجاوز ثالث 

�صخ�صيات فقط.
 ويوا�ص��ل عب��ادي ان��ه 
الت�ص��الت  بع��د 
الت��ي  وامل��داولت 
حر���ش  اك��دت 
ع��ة  ملجمو ا
ه��ذا  يف  العامل��ة 
الرتقاء  عل��ى  الفن 

به بو�صف��ه ر�صالة 
وان�صاني��ة  فني��ة 

واعي��ة متث��ل نق��دا خالق��ا للمرحل��ة ال�صيا�صي��ة 
والجتماعي��ة مبختل��ف تناق�صاته��ا ونكو�صها 

ازداد عدد املجموعة وتنوعت عرو�صها. 
اىل  ر�صائ��ل  اإي�ص��ال  عل��ى  امل��امي  ف��ن  يعم��ل   
امل�صاه��د بطريق��ة الإمي��اءات الإيحائي��ة للح��ث 
عل��ى حب النا�ش والعمل واحلفاظ على البلد ونبذ 
الطائفي��ة وي���رصد عب��ادي املزي��د عن ه��ذا الفن 
قائال "نتعر�ش يف اأعمالنا للم�صكالت ال�صيا�صية 
والجتماعية واملتغرات اجلديدة وكل ما يت�صل 
بال��راأي العام ونحاول عر الفن ال�صامت اإي�صال 
ه��ذه الق�صاي��ا بطريق��ة فني��ة خمتلف��ة وبعم��ل 

تطوعي يف اغلب الحيان".
 وي�صي��ف ل يوجد دعم م��ن اأي جهة ملجموعتنا 
ونح��ن ل نتب��ع اأي جه��ة �صيا�صي��ة لن ر�صالتن��ا 
الفني��ة ذات طاب��ع اأن�ص��اين واأخالق��ي ونح��اول 
معاجل��ة امل�ص��كالت املرتاكم��ة يف الب��الد ع��ن 
طريق هذا الفن بعد ان حتول امل�رصح العراقي اىل 

لل�صحك  والبتزاز.و�صيلة 
امل��امي ينتم��ي  فن 

م���رصح  اىل 
ال�صارع 

كما يق��ول عبادي ونحن ن�صعى من خالله لنن�رص 
ر�صال��ة فني��ة اىل نط��اق اأو�ص��ع لأنن��ا نع��ر يف 
اأعمالن��ا عن الظل��م وال�صطه��اد واحلرمان الذي 

تعاين منه اغلب الفئات يف العراق.
 وع��ن ردة فعل النا���ش ازاء العمال التي يوؤديها 
الفنان��ون يقول هذا املمثل ال�صاب اإن هناك نظرة 
ا�صتغ��راب ممزوجة باإعج��اب لن الفن جديد على 
النا���ش لكن مب��رور الوقت زاد اإعج��اب النا�ش به 
واإقباله��م علي��ه وطلب��وا من��ا تق��دمي الكث��ر من 
العرو���ش.  ولفري��ق امل��امي متاثي��ل يف الع��راق 
وقن��اة عل��ى موقع اليوتي��وب ي�صجل��ون اعمالهم 

فيها
 تق��ي ال�صي��د من جمموع��ة التمثي��ل يف حمافظة 
جوان��ب  يتن��اول  الف��ن  ه��ذا  ان  يق��ول،  بغ��داد 
ان�صاني��ة وفكرية ونحاول البتع��اد عن ال�صيا�صة 
يف عرو�صن��ا ق��در المكان.  وي�صي��ف ان الهدف 
من ه��ذا الفن ه��و اي�صال الف��كار اليجابية اىل 
النا���ش الب�صط��اء يف ال�صوارع بدل م��ن العرو�ش 
امل�رصحي��ة التي تقام يف امل�صارح ل�صعف احلالة 
املادي��ة لأغل��ب النا�ش ما مين��ع الكثر منهم من 

ارتياد امل�صارح.
 ويالحظ تقي ال�صي��د اأثناء تاأدية الأعمال نظرات 
النا�ش امل�صوبة بالده�صة وال�صتغراب لن جتربة 

هذا الفن جديدة يف العراق.
 ويوا�ص��ل، ان بع���ش العرو�ش الت��ي نقدمها يف 
املهرجانات تكون مدفوعة الثمن وتكون الأجور 
ب�صيط��ة للغاي��ة ام��ا العرو���ش الت��ي نقدمها يف 

ال�صوارع واجلامعات فهي عرو�ش جمانية.
  زين��ة ح�ص��ن طالبة جامعية �صاه��دت بع�صا من 
ه��ذه العرو�ش التي قدم��ت يف اجلامعة واعجبت 
به��ا، تقول ان التغيرات الكثرة التي ح�صلت يف 
الع��راق اف��رزت و�صعا معق��دا يت�صم��ن م�صكالت 

عديدة ل بد من مواجهتها بوعي.
  وت�صيف ان الأدوات الفنية والفكرية عاجزة عن 
موازاة الحداث واملتغ��رات وان هذه املجموعة 
ال�صبابي��ة تبن��ت منط��ا فني��ا مل يك��ن معروفا يف 

العراق ليكون معرا عن املرحلة.
  وح��ول ا�صتيع��اب ه��ذه ال�صابة للف��ن الإيحائي 
ال�صام��ت تق��ول ان الف��ن ن��وع م��ن الحتج��اج، 
واملمثلون ال�صباب يجذبونني بعفويتهم واأدائهم 
ال�صام��ت وحماكاة التماثيل التي ينحتونها على 
اأج�صاده��م.   وت�صي��ف اأنه��ا ل تبذل جه��دا كبرا 
يف فه��م الر�صال��ة التي يري��د املمثل��ون اي�صالها 
يف عر�صه��م لب�صاطته��ا داعي��ة يف الوق��ت نف�صه 
وزارة الثقاف��ة واجلهات الفني��ة اىل دعم الر�صالة 
الإن�صاني��ة الت��ي حتملها ه��ذه املجموع��ة الفنية 

الواعدة.

انتصارات الموصل.. حكايات من تحت الركام

فن الحركات اإليحائية.. رؤى فنية  رسائله هادفة.. يقدمها عراقيون
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فن احلركات الإيحائية 
اأو "البانتو ميم" هو 

نوع من فن التمثيل 
ال�صامت املوؤدى من 

قبل فنان اأو جمموعة 
فنانني واأ�صبح هذا 

الفن وا�صع النت�صار 
يف �صوارع العراق.

ويهدف هذا الفن 
اإىل التعبري عن 

الأفكار وامل�صاعر 
والآراء عن طريق 
احلركة الإيحائية 
للج�صم فقط وهو 
فن ي�صفه كثريون 

باجلميل ل�صهولة فهمه 
وا�صتيعابه من قبل 

الكبار وال�صغار على 
حد �صواء.
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