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الفنان التشكيلى نبيل شاكر.. أمل وتفاؤل

نشرت صـحيفـة الغـارديان البـريطانـية تقـريراً لسـيان كـ بعنـوان (استقـالة أعضـاء في جلنة
شـرفة على إصالح جائزة نوبل جائزة نوبل لـآلداب). ويقول الكاتب إن عضـوين في اللجنة ا
لـآلداب التي حتـيط بـها الـفـضائح اسـتـقاال من مـنـصبـهمـا أمس وقـال أحدهـمـا إن محـاولة
كونة من ية السويدية استغرق وقـتا أطول من الالزم.وبحسب الصحيفة فإن اللجنة ا تغيير األكاد
 18عضوا الـتي تخـتار الـفائـز بجـائزة نوبل لـآلداب كل عام أُجـبرت عـلى اتخـاذ إجراء بـعد حتول
فضـيحـة جنـسيـة شارك فيـها زوج عـضوة سـابقـة إلى شقـاق مريـر أدى إلى العـديد من االسـتقاالت
ـيـة جلـنة خـارجـية لـلـمـساعـدة في اخـتـيار مـرشـح وحـجب اجلـائـزة عام  )2018وشـكـلت األكاد
ـانـحـة لـلجـائـزة. ولـكن الـلـجـنة واجـهت انـتـقـادات مـجـددة بعـد مـنح اجلـائـزة هـذا الـعام لـعـضـويـة الـلـجنـة ا

للنمساوي بيتر هاندكيه الذي حضر جنازة مجرم احلرب سلوبودان ميلوسيفيتش وكان مؤيدا له.
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" أأشــتــهـيكِ يــا حــجـارةَ اجلــدار يـا
بالط يا حديد يا طالء?" أجل يا أبا
غـيالن.. نـحن نشـتـهيـها أيـضـاً .مَتعْ
نظـرك االن بتـلك البـيوت الـشاخـصة
أمـامك واعلـم أننـا سنـشـيد بـصرتـنا
ونغني مـعا " يا مطر يـا حلبي.. عبر
بـنـات اجلـلـبي.. يـا مـطـر يـا شـاشا..
عبر بنات الباشا". البد من خير قادم
والبــــــد مـن الــــــتـــــفــــــاؤل رغـم احملن
ــصـطــنـعــة الـتي تــعـيق ــشـاكل ا وا
مـواصـلــتـنـا لــلـبــنـاء والـتي هــدفـهـا
ســحب الــثـقــة لـنــشـعــر بـالــفـراغ في
داخــلـــنــا فــيـــعم الــيــأس والـــنــظــرة
الــســوداويــة الــتي يــرددهــا الــنــاس
ــثـقـفــ حـيث الـبــسـطــاء وبـعض ا
تـــوغل اإلحــــبـــاط في الـــكــــثـــيـــر من
االنــتـــاجــات االدبـــيــة لـــتــزيـــد الــهم
وتـرسخ األلم والـشعـور بالـيأس. من
بدع التشكيلي هنا اهنيء رسامـنا ا
نــبــيل شــاكــر عــلى فــهــمه الــعــمــيق
ومـــــــــــحـــــــــــاولـــــــــــتـه فـي زرع األمـل

والتفـــــاؤل.
ستـزهو احلـياة يـا بصـرتنـا الرائـعة
ويا عـراقنا احلبيـب فالغيث البد أن
يــنـهـمــر ويـغـسل آالمــنـا ومـتــاعـبـنـا
طر. وعـندها سـنغني مـعاً أنشـودة ا
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تـغـرس فـرشـاة الـفـنـان الـتـشـكيـلي
نـبـيل شـاكـر الـروح الـتـفـاؤلـيـة من
خـالل مــزج لـــوني أخَــاذ وأشـــكــال
رغم طـابـع الـنـمـطـيــة في الـتـكـوين
لكـنـهـا تعـطي بـهـجة نـحن بـحـاجة
إليها وبـنفس الوقت تؤشر تفاؤالً
ـتــلـقي. وقـد يــفـرض نـفــسه عـلى ا
تـــعــادل الـــشــكل  formمع الــلــون
وتطـابق معه بـشكل الفت لـلمـتلقي
وأيــــضــــاً لــــدارس الــــفـن. ونالحظ
األشـــكــال قـــد وضـــعت بـــطـــريـــقــة
عامـودية تصـاعدية تـكعـيبيـة ترمز
إلى الـســمـو والـبــنـاء الـلــذان هـمـا
ـسـتقـبل الـواعد مـحـور التـطور وا

الـذي رسخـته تـلك األلوان الـزاهـية
للجدران ولنشناشيل البصرة التي
هـي رمـــز ال نـــريـــد له أن يـــتالشى.
ومن لم يعرف السياب والشناشيل
وتـلك النخـلة الباسـقة لتـصور أننا
في مــنـطـقــة جـبـلــيـة حـيـث تـتـراكم
ـــغـــزى الـــبــــيـــوت هـــكـــذا ولـــكن ا
ضـمون  themeللـوحة هو أمل وا
تـصاعدي وانـتظار ذلك الـيوم الذي
تصل بـه بصـرتـنـا إلى الذرى. أجل
ظلومة الي تعوم على دينة ا تلك ا
بـحــر من الــنــفط اضــافـة لــكــونــهـا
شريـان عراقنا احلـبيب االقتصادي
ومنفذه الـبحري الوحيد. وفوق كل

هـذا اســتـعـداد أهل الـبــصـرة لـبـذل
دمــــائــــهم الــــطــــاهــــرة مـن أجل كل

العراق من شماله إلى جنوبه.
وتـرسـخ الـنـخــلـة هــويـة لـلــبـصـرة
والبـد من جــهـود جلــعـلــهـا مــثـمـرة
الخر يوم مـن حياتـها فـهي "عمـتنا"
وبدونـهـا نـشعـر بـالـضيـاع وفـقدان
الـهـويـة. ونالحظ مـحـاولـة الـرسـام
ومة إبراز كرب النخلة الذي هو د
حيـاتـها ووجـودها.. سـعفـات كان 
وحتـول إلى سنـد متـصـاعد لـبنـيان
ــنـــحــهــا الــقــدرة عــلى الــتــحــدي
بـوقوفهـا إلى آخر يوم من حـياتها.
بـينـمـا ظـهر هـيـكل تـمـثال الـسـياب
ــيل لـلــتـكــوين الـهــنـدسي بــشـكل 
لـيــتـنــاسب مع تـكــويـنـات الــبـيـوت
الــصـاعــدة الـتـي تـمــنـحــنــا بـهــجـة
وأمالً. البــد من الـتــفـاؤل فـكل شيء
في الـــبــصــرة جــمـــيل رغم قــســاوة
األيــام ودمــار احلــروب مع اجلــوار
وتــلك األيــام الــتي تَــرَكَ فــيــهــا أبن
الـبـصـرة الديـار حـيث امـتأل جـسدُ
الـسياب بـالشضـايا وتمـزق الكتاب
الـذي في جــيب مـعـطــفه واخـتـرقت
بعـضـها ظـهره وكـأن مرارة الـعيش
ـوت في الغـربة رض وا وقـسـاوة ا
غير كافيـة. لكنني اسمعه االن يردد
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الفنان تيري جيليام: 

أمـا الــرسـوم فـكــانت لي وحـدي. لم
يكن أي من أعضـاء الفريق اآلخرين
يفـهم ما أقوم بـه فكانـوا يتـركونني
أرسم كمـا أشاء. كنت أتمـتع بحرية
إبداعـيـة ال حدود لـها.“كـان الـطابع
الـغـرائــبي الـذي مـيـز هـذه الـرسـوم
هــو مـا جـســده جـيـلــيـام في أفالمه
بـــــــعـــــــد ذلـك مـــــــثل ”بـــــــرازيل “و
”مــغـامــرات الــبـارون مــونــكـاوزن“
)ذي أدفـــــنـــــتــــــشـــــرز أوف بـــــارون
مـونـكـاوزن) و (جابـرووكي) و 12”

قردا 12) “مانكيز).
ويقول ”أردت أن أعـيد خلـق العالم
ال أن أعيـد نسـخه. الواقع بـالنـسبة
لي هــــو مـــا أصـــنــــعه ال مـــا أجـــده
أمامي.“لـكن طريق جـيلـيام لم يخل
من العثرات. ففيلمه األخير ”الرجل
الـــذي قــتل دون كــيــخــوته “ظل في
ـدة  30عــامـا مـرحــلـة الـتــحـضــيـر 
تـقـريـبا تـغـيـر فيـهـا طاقـم التـمـثيل
أكثر من مرة وواجه خاللها جيليام
مــشـاكـل مع أحــد مـنــتــجي الــفــيـلم
ــــلــــكــــيــــة تــــتــــعــــلق بـــــحــــقــــوق ا

والتــــــــوزيع.
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فـي عــالم تــهــيــمن فــيه اإلنــتــرنت
وخـــدمـــات الــــبث الـــرقــــمي مـــثل
نـتــفـلـيــكس وأمـازون عــلى قـطـاع
الـترفـيه يجـد اخملرج الـبريـطاني
اخملـضـرم تيـري جـيلـيـام صعـوبة
في تقبل أن مشاهدة األفالم باتت
إلى حــــــد بـــــــعــــــيــــــد جتــــــربــــــة
فـرديــة.ويـقـول اخملــرج الـبـالغ من
الــعــمــر ( 79عــامــا) الــذي كــرمه
مـهــرجـان الـقــاهـرة الــسـيــنـمـائي
الـــــــدولي فـي دورتـه احلـــــــاديــــــة
واألربـعـ بـجـائـزة فـاتن حـمـامـة
الـتـقـديريـة عن مـجـمل أعـماله إن
األفالم تفقـد جزءا من قـيمـتها إذا
لـم يـشــاهـدهــا الـبــشـر مــعـا.وقـال
جـيــلـيـام في مــقـابـلــة مع رويـتـرز
”مشاهـدة األفالم جتربـة جمـاعية
بــاألسـاس. لــذا فـعــنـدمــا تـشــاهـد
فـيــلـمـا وأنت جتــلس وحـدك عـلى
شـاشـة تلـفـاز يـفقـد الـفـيـلم جزءا
كـبـيـرا من قـيـمـته. نـتـحـول شـيـئا
فشيئـا إلى جزر منعزلة.“وينتمي

جيـليـام الذي بدأ مـسيـرته الفـنية
بــالــعــمـل رســامــا كــاريـــكــاتــوريــا
وانـــــضم فـي وقت الحـق لــــفـــــريق
الـكـومـيــديـا الـبـريـطــاني الـشـهـيـر
(مـونـتـي بـايـثـون) قـبل أن يـنـطـلق
في الـعـمل اإلخـراجي مـنـفردا إلى
جيل نشـأ في فتـرة ما بـعد احلرب
يـة الثـانيـة ح كـان الراديو العـا
هــو وسـيــلـة الــتــرفـيـه األسـاســيـة
بـالنـسـبة لـكـثـير من األسـر.ويـقول
”الـــراديــو كــان األداة األســـاســيــة
التي شـحذت خيـالي. فأنـت تسمع
ؤثرات الصوتية لكن األصوات وا
ــنح هـذه عــقـلك هــو الــذي يـعــمل 
األصـــوات شـــكال بـــصـــريـــا. كـــان
الراديـو تدريبـا جيـدا خليـالي منذ
الـــصــغــر.“وإلى جــانـب الــراديــو
يــقـول جــيــلـيــام إن قــراءة قـصص
األطـفال واإلجنـيل لم يسـاعداه في
فــهم الــعــالم فــحـسـب بل ســاعـداه
أيــضـا عـلـى صـيــاغـة رؤيـتـه لـهـذا
الــــعـــالـم في أفالمـه.ويـــقـــول ”مـــا
يـجـمع بـ كـل هـذه الـقـصص هي
الــبـسـاطـة. كــانت هـنـاك صـراعـات

بــالــطـــبع لــكن كــان الـــعــالم أكــثــر
وضوحا.“انتقل جيليام في شبابه
تحدة إلى بريطانيا من الواليات ا
لـيـبـدأ عمـله رسـامـا لـلكـاريـكـاتور.
وعن الـتـجـربـة يقـول إنه لم يـشـعر
قط بـاالغتـراب مع انتـقاله من قارة
ألخــرى بل عـلى الــنـقـيض تــمـامـا
”أنـــــا إجنــــلــــيــــزي مـن رأسي إلى
أخمص قـدمي. كبـرت وأنا اسـتمع
لبـرنامج ذا جـونز (بـرنامج إذاعي
بــريـطـانـي كـومـيــدي). لـذا عــنـدمـا
انـتـقـلـت هـنـاك كـنت كـمن عـاد إلى
مـوطـنه الـطـبـيعـي. لم أجـد نفـسي

قط في أمريكا..
في بـريـطـانـيـا ذاع صـيت جـيـلـيام
عــنــدمــا أصــبح عــضــوا في فــريق
الكوميديا الـشهير مونتي بايثون.
واشـــتـــهـــر جــــيـــلـــيـــام عـــلى وجه
اخلـــــصـــــوص من خـالل فـــــقــــرات
تـحـركـة عبـثـيـة الـطابع الـرسـوم ا
في برنامج ”سيرك مونتي بايثون
الـطـائـر.“وعن هـذه الـفــتـرة يـقـول
جـيـلـيام ”كـنـا جنتـمع مـعـا كـفريق
لـوضع أفـكـار الـفـقـرات الـفـكـاهـية.

ويرى جـيـليـام أن مـشـاق التـجـربة
جــزء حـيــوي من عــمـلــيـة صــنـاعـة
األفالم. ويــقــول ”إنــهــا الـــرحــلــة.
حتاول أن تتخيل العالم فتفشل ثم
حتـــاول مـــرة أخــرى.“وفي عـــمـــله
الـســيـنــمـائي يــقـول جــيـلــيـام إنه
يـفـضـل الـعـمل بـعـيـدا عن شـركـات
نأى اإلنتاج الكبرى حيث يكون 
ـــلي عـــلـــيه مـــا يــقـــوم به. عـــمن 
ويـقـول ”شـركـات اإلنـتـاج الـكـبـرى
تـضخ األمــوال في كل االجتـاهـات
لكنها تضخ معها تعليمات وترسم
مــســـارات. ال أحب أن أكــون جــزءا
ــــا لـــهــــذا الــــســــبب من ذلك.“ور
أيــضـا يــرفض جــيـلــيـام إخــضـاع
ـــعــايـــيــر الـــصــواب الـــســيـــنــمـــا 
الـسـياسي.ويـقول ”عـنـدما تـخشى
من أن تـقــول شـيــئـا مــا أو تـصـدم
شـخــصـا مـا فـإنك تـنـصب لـنـفـسك
مصيـدة ذهنية جتـعلك في الـنهاية
عـــاجــزا عن الــتــواصل. عــنــدمــا ال
نـصـبح قـادرين عـلى الـتـمـيـيـز ب
الـــدعـــابـــة والـــكـــراهـــيـــة فـــنـــحن

تيري جيليامهالكون.“

لوحة من اعمال نبيل شاكر
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أحداث بال داللة.. أربعة مخرج يبحثون عن هوية سينمائية

اجلسـمانية وصـراعه مع مرض السل
هـمـة.ويـقول يـزيـدان من مشـقـة تـلك ا
اخملرج إنه أراد أن يسلط الضوء على
اجلــوانب اخملـتـلـفــة لإلهـمـال في تـلك

نطقة من بالده. ا
qDÐ …U½UF

وقـال قبل عـرض الفـيلم ”الصراع في
الـفـيـلم يـدور عـلى أكـثـر مـن مـسـتوى
وفي قـلــبه الـفــقـر واإلهـمـال. فــالـبـطل
ــرض فـي ظل االفــتــقــار يــعـــاني من ا
ـالئـمة فـي جـنوب لـلـرعـايـة الـطـبيـة ا
السنغال. والبلدة الفقيرة جتد نفسها
ـال حـتى لـو فـريـســة سـهـلـة إلغــراء ا
قـدمت مــقـابل ذلك تــضـحـيــات كـبـيـرة
فيـما يتـعلق بحـرياتها.“ويقول أيضا
إنه أراد أن يـسلط فـيلـمه الضـوء على
نسخت مـختلفت من اإلسالم. وقال
”هـنـاك الوجه الـقـبـيح للـتـطـرف الذي
يــتـــغـــذى عــلـى الــفـــقـــر واخلــوف من
اجملــهــول. لــكـن هـنــاك أيــضــا الــوجه
الــســمـح مــتــمــثال في اإلمــام صــاحب
ــتــقــدم والـذي يــريــد البــنـته الــفــكـر ا
ة.“والفـيلم من ب وبلـدته حيـاة كر
 14فيلما تتنافس على جائزة النجمة
الـــذهــبـــيــة ألفــضـل فــيـــلم في الــدورة
ـهـرجـان والـتي الـثـامـنـة عـشــرة من ا
تسـتمـر حتى السـابع من كانون األول

تـدور أحــداث الـفــيـلم الــذي عـرض
سـابقة الـرسمية يوم األحـد ضمن ا
ـــهـــرجــــان الـــدولي لـــلــــفـــيـــلم في ا

ــراكش حــول إمــام بــلــدة يــونــتي
ـعـتدل الـفـكـر الذي يـعـتبـره سـكان ا
البلـدة السلطة الـروحية لهم وابنته

نـــافـي الـــتي تـــطـــمـح لـــلـــســـفـــر إلى
العـاصمـة وااللتـحاق بـاجلامعـة لكن
ـرتــبط بـجــمـاعـات عـمـهــا عـثــمـان ا
مـتـطـرفة يـطـلب يـدهـا البـنه.بدال من
الضـغط عـلى ابـنـته لـلـقـبـول بـزيـجة
تـقــلـيـديـة يـنـحـاز اإلمـام واألب حلق
االبــنــة في أن تـقــرر مــصـيــرهـا كــمـا
يـرفض رفضـا تاما مـحاوالت شـقيقه
إلخـضــاع الـبـلـدة لـسـيــطـرته بـنـفـوذ
ــــال والــــتــــرهــــيـب. لــــكن حــــالــــته ا

اجلـاري. في مـديـنـة الــدار الـبـيـضـاء
وفي الــــعــــام  1974يــــقــــرر أربــــعــــة
مـخـرجـ مـغـاربـة الـنـزول لـلـشوارع
والـتــحـاور مع الــنـاس بــشـأن سـؤال

يعتبرونه مصيريا..
 مـا نـوع الـســيـنـمـا الـتي يـحـتـاجـهـا
ـغرب?جتـربة فـريدة أخرجـها لـلنور ا
ـغـربي اخملـضـرم مـصطـفى اخملـرج ا
الــدرقـــاوي في فــيـــلــمه ”أحــداث بال
داللـة “الـذي عــرض يـوم الــسـبت في
ـغربـية“ قسم ”بـانورامـا السـيـنمـا ا
خالل الـــدورة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــر من
ـــــهـــــرجـــــان الـــــدولي لـــــلـــــفـــــيـــــلم ا
ــراكش.تـدور أحـداث الــفـيـلم حـول
أربعة مخرج شبان يحاولون رسم
غـربية مالمح الهـوية الـسيـنمـائيـة ا
في فتـرة السـبـعيـنيـات وهي الفـترة
ـغـربـيـة فـيـهـا الي كـانت الــسـيـنـمـا ا
تـتــلـمـس خـطــواتـهــا وحتـاول إعـادة
تــعـريف نــفـسـهـا فـي حـقـبــة مـا بـعـد

االستقالل.
يـقـرر األربــعـة الـنــزول إلى الـشـوارع
لـــلـــتــــحـــاور مع الــــنـــاس ومـــعـــرفـــة
ـغـربـية انـطبـاعـاتـهم عن الـسـيـنمـا ا
ا يـجب أن تتـناوله هذه وتـوقعـاتهم 
الــسـيــنـمـا.بــطـبــيـعــة احلـال تــتـنـوع
اإلجـــابـــات بـــ من ال يـــهـــتـم ســوى

بـالـقـيـمـة الـتـرفيـهـيـة لـلـسـيـنـما ومن
يريد للسينما أن تكون صوت الطبقة
ـنــبـر الــبــصـري لــطـرح الــعـامــلــة وا
مـشاكـلهـا ومن يريد أفالمـا شخـصية
حــمـيـمــيـة لـكن اإلجــابـة الـتـي تـثـيـر
اهـتــمـام اخملـرجــ األربـعـة تــأتـيـهم
على لـسان عـامل مـينـاء عنـدما يـقول
لــهم ”أنــا ال أعــرف مـــا انــتــظــره من
الـسـيـنـمـا.“يـقـودهم فـضـولـهم جتـاه
هــذا الـــعــامل إلـى تــتــبـــعه وتـــتــخــذ
أحداث الـفـيـلم مـنـحى مـثـيـراً عـنـدما
يـوثق هـؤالء اخملـرجـون بـكـامـيـرتـهم
ــة قـتل يـرتــكـبـهــا هـذا الـعـامل. جـر
ويــجـبــرهم الــبــحث عن الــدافع وراء
ـة عـلى إعـادة الـنظـر في هـذه اجلـر
تصوراتهم عن السـينما ودور الفنان
في اجملـــتــمـع.يــغـــلب عـــلى الـــفـــيــلم
الـــــروائي طـــــابع وثـــــائـــــقي واضح
بفـضل احلركـة االنسـيابـية لـلكـاميرا
التي تـدور لتـلـتقط احملـادثات بـشكل

يبدو عشوائيا.
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 ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من

ـغـرب في ذلك أهم فـنـانـي ومـثـقـفي ا
الــــوقت مـــثـل مـــحـــمــــد الـــدرهم جنم
مـجموعـة جيل جياللـة وعبد الـعزيز
الـطــاهـري وعـمــر الـسـيــد جنـمي من

مــــجــــمــــوعــــة نــــاس الــــغــــيــــوان
والـــصـــحـــفـي خـــالـــد اجلـــامـــعي
والــشـاعـر مــصـطــفى نـيــسـابـوري

واخملرج شفيق السحيمي
ــغـــامــرة في هــذا .لــكن عـــنــصــر ا
الــفـــيــلم ال يــقــتــصــر عــلى فــكــرته
فــحـسـب بل عــلى ظــروف إنـتــاجه
وعرضه أيـضا. فالفـيلم الذي أنتج
عـام  1974لم يــعـرض ســوى مـرة
واحـدة في بـاريـس قـبل أن يـصـدر
ـــغـــرب ـــنع عـــرضه في ا قــــرار 
لـيـنـتـهي األمـر بـالـفـيـلم في خـزانة
األرشـــيف بـــإقـــلـــيم قـــطـــالـــونـــيــا
اإلسباني ويطويه الـنسيان لعقود
حتى اعـتقـد أنه فـقد.لـكن مؤسـسة
”فــيــلــمــوتــيــكــا دي قــطــالــونــيـا“
استـخرجت الـنـسخـة األصلـية من
صورة بخام  16ميليمترا الفيلم ا
وعمـلت على ترمـيمه ليعـود الفيلم
إلى النور مرة أخرى ويعرض بعد
أكثـر من أربعـ عاما عـلى إنتاجه
لـلـمــرة األولى في مـهـرجـان بـرلـ
الــسـيــنــمـائـي في فــبـرايــر شــبـاط
ــاضي.ويـعــرض قـسم بــانـورامـا ا
غربية خمسة أفالم تعد السينما ا
ـيزة في تاريخ السـينما عالمات 

غربية في مختلف مراحله. ا
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سجد نفـسه أمام مفترق طـرق عندما يدرك في بلدة نائيـة بجنوب السـنغال يجد إمـام ا
أنه لــيس في مــواجــهــة مع مــرض الــسل فــحـسـب بل مع جــهــود أخـيـه لـنــشــر الــفــكـر
تـطـرف.في فيـلمـه الروائي الـثاني ”والد نافي “أراد اخملرج مـامـادو ديا أن اإلسالمي ا
قتـرن بالتطرف ال ا كن لنفـوذ ا يسلط الضـوء على بقعة مـنسية من الـسنغال وكـيف 

واإلرهاب أن يغير معالم احلياة في تلك البقعة بشكل جذري.


