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ثقافة وناس

سينما

«بالك بانثر» :البطل أسود والرؤيا استشراقية!

سعيد محمد
لــم تثر ٌّ
أي مــن أف ــام «مــارفـيــل» الـ ـ 18
الـســابـقــة حـمــاســة كـبـيــرة فــي أوس ــاط
األقـ ـل ـ ّـي ــات األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ذات األصـ ــول
ال ـس ــوداء .وه ــذا األم ــر مـفـهــوم تمامًا،
فهذه األف ــام املتمحورة حــول أبطال
خـ ـ ــارقـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوح ــن مـ ـ ــن مـ ـج ــات
«ال ـ ـك ـ ــوم ـ ـي ـ ـك ـ ــس» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــدرهـ ــا
«م ــارفـ ـي ــل» ،ك ــان ــت دائـ ـم ــا ع ــن أب ـطــال
(ذكـ ـ ـ ـ ــور غـ ــال ـ ـبـ ــا) م ـ ــن ذوي ال ـب ـش ــرة
البيضاء ينتمون إلى نخبة املجتمع،
ويعيشون حياة باذخة بينما يمألون
أوقات فراغهم في محاربة «األشرار»
بشخصيات منتحلة« :ســوبــرمــان»،
«بـ ـ ــات ـ ـ ـمـ ـ ــان» ...إلـ ـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـق ــائ ـم ــة.
ل ـك ــن «م ــارفـ ـي ــل» مـ ـش ــروع رأس ـم ــال ــي
م ـحــض .هــي ت ـقــرأ األرق ـ ــام وت ـحــوالت
أذواق الـجـمـهــور ،وت ـعــرف أن قــاعــدة
جـمـهــورهــا الـتـقـلـيــدي (األبـ ـي ــض) ،لم
تعد ق ــادرة على إضـ ّـافــة أرب ــاح أخــرى
ّ
من شباك التذاكر الذهبي .بل إن آخر
أعمالها ـ عن «سوبرمان» و«باتمان»
ّ
نسبيًا فــي اإلقـبــال
ـ ـ شـهــدت تــراجـعــا
م ـقــارنــة بــأفــامـهــا ال ـســاب ـقــة .ل ــذا كــان
الـ ـق ــرار ال ـت ـج ــاري امل ـح ــض بــال ـخــروج

من دائرة الجمهور التقليدي وتقديم
أبـطــال مــن أن ــواع مختلفة :ديرديفيل
(ب ـ ـطـ ــل م ـ ــن أص ـ ـ ـ ــول ف ـ ـق ـ ـيـ ــرة) ،ام ـ ـ ــرأة
(امل ــرأة الـخــارقــة) واآلن أفريقي أســود
فــي «ب ــاك بــان ـثــر» .ولـلـحـقـيـقــة ،فتلك
املسلسالت واألف ــام ـ ـ رغــم طبيعتها
الـ ـج ــدل ـ ّـي ــة فـ ــي املـ ـضـ ـم ــون الـ ـفـ ـك ــري -
نجحت في إعادة شيء من ألق مفقود
إل ــى ص ــاالت الـسـيـنـمــا .لـلـمــرة األول ــى
مـنــذ عـقــد تـقــريـبــاُ ،ح ـجــزت ال ـعــروض
بالكامل ،وكــانــت تجمعات املراهقني
ّ
األميركية
الـســود أمــام دور السينما
ّ
استثنائية بكل معنى الكلمة.
الجمهور األميركي األفريقي األسود،
ّ
الــذي ما زال ـ رغم كل
التقدم الشكلي
ـ يـخـضــع لـهـيـمـنــة الـنـخـبــة الـحــاكـمــة
فــي الــواليــات املتحدة ويعاني بشدة
م ــن ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـن ـص ــري وال ـث ـقــافــي
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،وي ـ ـت ـ ـعـ ــرض ب ـش ـكــل
فـ ــاضـ ــح ل ـع ـن ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــة األمـ ـن ـ ّـي ــة
األم ـيــركـ ّـيــة ،افـتـقــد عـلــى مــر الـعـصــور
مصدر إلهام في مواجهة كل هذا
إلى
ّ
لكنه جمهور ،ال ّ
سيما الشباب
القمع.
ّ
ّ
األفريقية
منه ـ ـ فقد الصلة بـجــذوره
ـ إذا اسـتـثـنـيـنــا امل ـهــاجــريــن ال ـج ــدد ـ
وولــد في ثقافة جديدة وتقمص لغة

ّ
أفريقيًا إال
مغتصبيه .هكذا ،لم يعد
ّ
عنصرية األميركي
فــي الـلــون .ولــوال
ّ
األبـ ـي ــض ،لـ ــذاب ف ــي خـلـطــة أمـيــركــيــة
ال عـ ــاقـ ــة لـ ـه ــا أبـ ـ ـ ـ ـدًا ب ـ ـ ـ ــأرض اآلب ـ ـ ــاء
واألج ــداد املخطوفني ليعملوا عبيدًا
ف ــي مـ ـ ــزارع الـ ـغ ــرب .ول ـ ــذا ت ـل ـقــف هــذا
ال ـج ـم ـهــور «ب ـ ــاك ب ــان ـث ــر» بـحـمــاســة
نادرة :البطل الرئيسي أسود البشرة
(ش ــادوي ــك بــوس ـمــان) ،واس ـمــه إيـحــاء
ب ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ـسـ ــود فــي

نقلة نوعية لـ
«مارفيل» في ً
ّ
الوصول إلى أقلية أهملت طويال
في هوليوود
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات ،وطــاقــم
التمثيل بأغلبيته الساحقة ذو أصول
أفــري ـق ـيــة ،وال ـق ـصــة ت ـت ـحــدث ع ــن ّأم ــة
ّ
ّ
ّ
ّ
تكنولوجيًا
متقدمة
أفريقية
يوتوبية
ي ـم ـك ـن ـه ــا الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل
الـعــالــم ،واملــابــس واملـشــاهــد يفترض
أن ـه ــا م ـس ـتــوحــاة م ــن ت ـ ــراث أفــري ـقــي.
بـ ــل إن مـ ـخ ــرج وكـ ــاتـ ــب ال ـس ـي ـنــاريــو
(راي ــان كــوغـلــر) ورفـيـقــه (جــو روبــرت

ك ـ ــول) أم ـي ــرك ـي ــان أسـ ـ ـ ــودان .ف ــي أحــد
الـ ـح ــوارات الـتـفـسـيـ ّ
ـريــة ال ـطــوي ـلــة في
الفيلم ،إشــارات جريئة غير معهودة
ف ــي أفـ ـ ــام «م ــارفـ ـي ــل» إلـ ــى ات ـه ــام ــات
ألميركا بتنفيذ اغتياالت ضد القادة
الـســود ،والـتــرويــج للمخدرات ونشر
األم ـ ـ ــراض ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات الـ ـس ــوداء
وال ـ ـتـ ــزام س ـي ــاس ــات ت ـج ــاه ــل رس ـمــي
متعمدة تجاهها .كل ذلك كان للشبان
األميركيني األفــارقــة بمثابة اعـتــراف
ّ
باألقلية السوداء ،ولو
أميركي متأخر
كان ذلك االعتراف محصورًا في أرض
الفانتازيا واألبطال الوهميني.
فــي الحقيقة ،أنفقت «مــارفـيــل» ثــروة
ضخمة على إنتاج هــذا الفيلم وبذل
طـ ــاقـ ــم ت ـص ـم ـي ــم املـ ـش ــاه ــد واألزي ـ ـ ـ ــاء
واملــوسـي ـقــى ،ج ـهــودًا غـيــر عــاديــة في
ّ
مستقبلية ال
تـخـيــل ثـقــافــة أفــري ـقـ ّـيــة
ّ
فضائية .كما أن املخرج كوغلر فنان
ّ
أميركي من الــدرجــة األول ــى ،ال سيما
في األعمال ذات املضمون السياسي
ـ ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ك ـ ـ ـ «كـ ـ ــريـ ـ ــد» (،)2015
و«فـ ــروت ـ ـف ـ ـيـ ــل سـ ـتـ ـيـ ـش ــن» (،)2013
وفيهما أب ــدع فــي إعـطــاء حلقات من
الـ ـت ــاري ــخ امل ـن ـق ـض ــي حـ ـي ــاة ج ــدي ــدة.
لـكــن رغ ــم نـجــاحــه ال ـت ـجــاري الـظــاهــر،

وشـعـبـيـتــه ب ــن األم ـيــرك ـيــن ال ـس ــود،
ّ
ّ
فكريًا عن الخروج
إال أن الفيلم عجز
ّ
ّ
من النظرة «االستشراقية» األميركية
تجاه أفريقيا واألفــارقــة .قـ ّـدم لنا ّأمة
ّ
تكنولوجيًا على
«واكــانــدا» ،املتقدمة
عــاملـنــا امل ـعــاصــر ،بــوصـفـهــا مجتمعًا
ّ
ّ
الدينية،
قبليًا ،محكومًا بالخزعبالت
ويـتـقــرر مصير الــزعــامــة فيها ضمن
ّ
الصالحيات نتيجة
حكم ملكي مطلق
صـ ـ ــراع األم ـ ـ ـ ــراء ،وت ـس ـع ــى ل ــان ـع ــزال
عـ ــن الـ ـع ــال ــم مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ـك ــم ق ــاس
بالحدود ،وتتورط قبائلها املتنازعة
على النفوذ في حــروب أهلية دموية
ّ
وت ـ ـتـ ــوظـ ــف ف ـي ـه ــا ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـ ّـي ــات
امل ـت ـقـ ّـدمــة ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــرار هيمنة
ّ
العربية
النخبة .تمامًا كما لو كانت
ُ
ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة وإن اس ــت ـب ــدل بـتــرولـهــا
ّ
ألغراض الدراما بمادة معدنية نادرة
سقطت على «واك ــان ــدا» مــن الفضاء.
ّأم ــا ذروة الـ ـص ــراع ،فـتـتـمـحــور حــول
الـســؤال :هل ينبغي لواكاندا أن تمد
ي ــده ــا ل ـل ـعــالــم ع ـلــى األق ـ ــل لتخليص
ذوي البشرة الـســوداء من بؤسهم أم
أن عليها أن تنعزل خلف أسوار عالية
على النسق الترامبي؟
ه ــذه ال ـص ــورة الـكـســولــة عــن أفريقيا
ّ
مستقبلية وإن كتبها أميركي أسود،
ّ
ف ـهــي رؤيـ ــة أم ـيــركــيــة ال تـخـتـلــف عن
سيناريو كان ليكتبه أميركي أبيض
ع ــن امل ــوض ــوع ن ـف ـســه .واالس ـت ـع ــارات
الثقافية الشكلية في الــرمــوز واللغة
واألل ـ ـ ـحـ ـ ــان واألزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ت ـع ــام ـل ــت مــع
افريقيا كخلطة ما بعد حداثة ال معنى
لها ،ألن كل ناحية في إفريقيا بالطبع
ّ
لها ثقافتها املستقلة واملميزة التي
ُ
لن ترى بهذه السطحية سوى بعيون
ّ
أمـيــركــيــة .ربـمــا االسـتـثـنــاء اإليجابي
الوحيد هو في تقديم شخصية املرأة
ّ
األفريقية في هذا املجتمع الفانتازي
ّ
ب ــوص ـف ـه ــا إنـ ـس ــان ــة قـ ــويـ ــة ،مـسـتـقـلــة
وق ـ ــادرة عـلــى لـعــب دوره ـ ــا ،وإن كــان
ذلك في إطار النخبة الحاكمة حصرًا
كنموذج هيالري كلينتون أو تيريزا
ماي.
«بالك بانثر» فيلم أبطال خارقني ّ
جيد
دون شــك ،ونقلة نوعية ل ـ «مــارفـيــل»
ً
في الوصول إلى ّ
أقلية أهملت طويال
في هوليوود ،لكن مضمونه الفكري
ال يختلف عــن أي فيلم أميركي آخــر.
فاملستشرق – باملفهوم العام للنظرة
إل ــى اآلخ ــر غـيــر ال ـغــربــي  -ي ـحــدث أن
يكون أيضًا ذا بشرة س ــوداء .اسالوا
فرانز فانون!
« :Black Pantherغـ ـ ــرانـ ـ ــد س ـي ـن ـم ــا»
(« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269فوكس»
()01/285582

غياب

رحل كما عاش وديعًا محمد متولي« ...بطاطا» الدراما العربية
عاش هادئًا عازفًا عن أضواء وضجيج
النجومية ،لم يثر في حياته أزمة ،ولم
ي ـكــن طــرفــا ف ــي مـشـكـلــة ،ب ــل ن ـ ــادرًا ما
حــل ضـيـفــا عـلــى بــرنــامــج تلفزيوني،
أو حــوار صحافي ،ولــم يضبط يومًا
مـتـلـبـســا ب ــال ـت ــوس ــل أو ال ـت ـس ـلــل إل ــى
مساحة على الشاشة أو خارجها.
وك ـ ـمـ ــا ع ـ ــاش ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،رح ـ ــل م ـح ـمــد
مـتــولــي ( 1945ـ ـ  )2018لـيـلــة السبت
املـ ــاضـ ــي ب ـ ـه ـ ــدوء ،ي ـل ـي ــق ب ـح ـض ــوره
خ ـف ـيــف ال ـظ ــل واب ـت ـســام ـتــه ال ــوادع ــة،
التي ميزت مسيرته الفنية الطويلة،
م ـنــذ ظ ـه ــوره األول ف ــي فـيـلــم «خـلـلــي
بالك من زوزو» عام  ،1972حتى آخر
ظ ـهــور لــه فــي مسلسل «ســابــع جــار»
قـبــل أســاب ـيــع .ينتمي مـحـمــد متولي
إلى فصيلة نبيلة من املمثلني ،الذين
أوتــوا املوهبة واملـهــارة ،ولكن حرموا
التنعم بالبطوالت املطلقة والنجومية
التي يحظى بها عادة أصحاب املالمح
الوسيمة والقوام املمشوق ولو كانوا
بال موهبة.

ه ــذه الـفـصـيـلــة ت ـضــم عـ ــددًا م ــن أب ــرع
املمثلني مثل زكي رستم ،عبد الفتاح
القصري ،وصــاح منصور ،القادرين
عـلــى إث ــارة البسمة وإشــاعــة البهجة
ف ــي أي دور ي ـل ـع ـبــونــه ،م ـه ـمــا كــانــت
الشخصية جــادة أو شريرة أو طيبة.
هم يتسمون بمالمح تتجاوز مفاهيم
األدوار الطيبة والشريرة التقليدية.
ي ـ ـص ـ ـنـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــد م ـ ـتـ ــولـ ــي ك ـم ـم ـث ــل
كــوم ـيــدي ،ول ـكــن الـكــومـيــديــا ع ـنــده ال
تـعـتـمــد عـلــى امل ـبــال ـغــات امل ـع ـتــادة في
ح ــرك ــات ال ـج ـس ــد وت ـع ـب ـي ــرات ال ــوج ــه
وال ـص ــوت ،أو الـنـكــات و«االيـفـيـهــات»
ال ـل ـف ـظ ـيــة ،ب ــل ع ـل ــى األداء الـطـبـيـعــي
«الــواقـعــي» املصحوب بلمسات تكاد
تكون غير مرئية من «لــزمــات» تحدد
صـفــات الشخصية الـتــي يلعبها ،قد
تتمثل فــي إي ـم ــاءات الـعـيــون الـهــاربــة
مــن املــواجـهــة والـجـســد املنحني ،كما
في أدائــه الشهير لشخصية حجازي
امل ــاك ــر وامل ـت ـس ـل ــق ،م ـســاعــد «ح ــاف ــظ»
(يوسف شعبان) في مسلسل «الشهد

والـ ــدمـ ــوع» ...أو تـعـتـمــد عـلــى األنــاقــة
امل ـف ــرط ــة ،ال ـت ــي ال ت ـنــاســب املـ ـك ــان أو
طبيعة مهنته ،في شخصية املحامي
«حسن بطاطا» الــذي يجمع الحماقة
بالذكاء في مسلسل «أرابيسك».
بــدأ محمد متولي فــي السينما .قدم
عددًا من األدوار الثانوية التي راوحت

ب ــن ال ـط ـي ـب ــة وال ـ ـشـ ــر ،امل ـض ـح ـك ــة فــي
كــل األحـ ــوال ،كما فــي أف ــام «س ــام يا
صاحبي» و«س ــارق الـفــرح» و«اش ــارة
مـ ـ ــرور» .ل ـك ـنــه ،م ـثــل الـنـجـمــن يحيى
الفخراني وصالح السعدني ،عثر على
املكان الطبيعي ملوهبته وإمكانياته
ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،خ ــاص ــة ف ــي أع ـم ــال
ال ـك ــات ــب أس ــام ــة أن ـ ــور ع ـك ــاش ــة ،ال ــذي
تـمـيــز ب ـق ــدرة اسـتـثـنــائـيــة ع ـلــى رســم
شخصياته الثانوية بعمق وحيوية.
ً
قــدم متولي مــع عكاشة  15مسلسال،
بـعـضـهــا ت ـك ـ ّـون م ــن أجـ ــزاء عـ ــدة ،مثل
«الشهد والدموع»« ،ليالي الحلمية»،
«زيــزي ـن ـيــا» ،وغ ـي ــره ــا ...وم ــع عكاشة
قـ ــدم ع ـ ــددًا م ــن أدواره األكـ ـث ــر تـمـيـزًا
والـتـصــاقــا بــاسـمــه ،مـثــل «بـسـيــونــي»
أو «بـ ـس ــة» ص ـب ــي ال ـب ــاش ــا سـلـيـمــان
غانم ،في «ليالي الحلمية» ،أو املدرس
ال ـج ـشــع مــرت ـضــى ال ـب ـش ــري ف ــي «أب ــو
العال البشري».
فــي معظم األدوار الـتــي لعبها ،نجد
خيطًا مشتركًا هو قدرتها على إثارة

الـشـعــور بــالـتـعــاطــف مــع الشخصية،
ّ
ول ــو كــانــت ش ــري ــرة .ل ـعــل ه ــذا الخيط
ي ـن ـبــع م ــن ش ـخ ـص ـيــة م ـح ـمــد مـتــولــي
نـفـسـهــا ،ال ـتــي كــانــت تـتـســم بالطيبة
والتواضع الشديدين.
ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــط املـ ـشـ ـت ــرك يـ ـع ــود أي ـضــا
إلــى طبيعة موهبته التمثيلية ،فهو
ينتمي إلى نوع من املمثلني أصحاب
ال ـح ـض ــور امل ـم ـي ــز وال ـش ـخ ـص ـيــة غـيــر
ال ـقــاب ـلــة ل ـل ـت ـلــون .ي ـفــرضــون أنـفـسـهــم
على أي دور يلعبونه ،وغالبًا ما تتم
االستعانة بهم في أداء أدوار بعينها.
لكن محمد متولي استطاع عبر هذه
األدوار املتقاربة أن يــرســم تنويعات
وأل ــوان ــا ودرجـ ـ ــات أل ـ ــوان تـكـشــف عن
احترافية واجتهاد كبيرين ،من خالل
ال ـتــوظ ـيــف املـقـتـصــد واإلي ـم ــائ ــي لكل
أدوات املمثل.
رحـ ــل م ـح ـمــد م ـت ــول ــي ،ول ـك ــن أع ـمــالــه
ب ــاق ـي ــة فـ ــي ذاكـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ،وذاك ـ ــرة
املاليني من محبيه.
عصام...

