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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

سيدني بواتييه

2

العدد ( )5113السنة التاسعة عشرة  -االربعاء ( )26كانون الثاني 2022

تردد المخرج نورمان جويسون حيال تصوير المشهد الذي يقوم فيه سيدني
بواتييه بصفع الممثل الري غيتس ولسبب مهم :بواتييه (الذي رحل عنا

قبل ايام) هو ممثل أسود يؤدي شخصية تحري أسود ،والري غيتس ممثل
أبيض يؤدي شخصية صاحب مزرعة أبيض و…في الستينات.

ً
حضورا بين مشاهد فيلم
لكن هذا المشهد بحد ذاته بقي المشهد األكثر
المرة األولى التي ُيشاهد فيها جمهور السينما
«في حرارة الليل» ألنها ّ

(من كل األلوان) مشهد صفع رجل أفرو  -أميركي لرجل أبيض .لذلك تردد

ً
المخرج الراحل جويسون كان في ّ
خصوصا أن أهالي بلدة دايرسبيرغ،
محله،

ّ
يتولى تقديم وتأييد
في والية تنيمسي ،الجنوبية ،أبدوا انزعاجهم من فيلم

وتفضيل بطل أسود سيكشف عن أحداث عنصرية تواجهه رغم أنه من رجال
البوليس حسب موضوع هذا الفيلم الذي تم تصويره سنة .1966

ً
سعيدا بما أنجزه وتركه من إرث
سيدني بواتييه رحل
محمد رضا
«يف حرارة الليل» هو �أحد �أفالم املمثل �سيدين بواتييه البارزة
الذي رحل عن � 94س ��نة يف الي ��وم التايل لرحيل املخرج بيرت
بوغدانوفيت� ��ش عن � 82س ��نة .مل يعمال مع ًا ،لك ��ن لكل ت�أثريه
الكبري على مراحل فن الفيلم الأمريكي وم�ضامينه.
وُلد بواتييه يف الع�شرين من فرباير (�شباط) �سنة  1927يف
مدين ��ة ميامي الأمريكية خالل زيارة والدي ��ه �إليها قادمني من
�إحدى جزر باهاما .كانت والدته مبكرة (�شهران قبل الو�ضع)
ومل يتوق ��ع ل ��ه �أن يعي�ش لكنه فعل .عاد طف�ل ً�ا مع والديه لكنه
ت ��رك الباهاما عائد ًا �إىل ميام ��ي يف �سن اخلام�سة ع�شر ،حيث
عا� ��ش ل�سنة م ��ع �شقيق له ثم توج ��ه �إىل نيوي ��ورك باحث ًا عن
عم ��ل .يف منت�ص ��ف الأربعينات التحق بواتيي ��ه بفرقة متثيل
م�سرح ��ي قوامها م ��ن الأف ��رو � -أمريكيني .واج ��ه مع�ضلة �أن
لكنت ��ه ما زالت غري �أمريكي ��ة فا�شتغل على نف�سه من ناحيتني:
تطوي ��ر قدرات ��ه الدرامي ��ة وحت�س�ي�ن لهجت ��ه لك ��ي تلتحم مع
ال�سائد.
يف �سن ��ة  1950وبع ��د جتارب م�سرحية الفت ��ة لكن حمدودة،
وج ��د بواتيي ��ه فر�صت ��ه الذهبي ��ة عندم ��ا اختري لي� ��ؤدي دور
الطبي ��ب يف فيل ��م  No Way Outللمخ ��رج جوزي ��ف
مانكيوفيت ��ز .ذل ��ك الفيل ��م الأول لبواتيي ��ه ت ��داول مو�ض ��وع
العن�صري ��ة ال ��ذي �سي�صاحب ع ��دد ًا كبري ًا م ��ن �أعماله لعقدين
تالي�ي�ن .هنا نراه يف دور طبيب يتمتع بثقة م�س�ؤوله (�ستيفن
مكنيلل ��ي) لك ��ن �أح ��د مر�ضاه (ه ��اري بيالفر) مي ��وت� .شقيق
امل ّي ��ت ،املري�ض ب ��دوره (رت�شارد ودم ��ارك) يلومه من منطلق
عن�صري ويرف�ض �أن يعاجله طبيب �أ�سود.
يف فيلم ��ه الت ��ايل «اب � ِ�ك ي ��ا وطن ��ي احلبي ��ب» (Cry، the
 )Beloved Countryللمج ��ري �سلط ��ان ك ��وردا (مت
ت�صوي ��ره يف جنوب �أفريقيا) لعب �شخ�صي ��ة �أفريقي يعاي�ش
الو�ض ��ع ال�صعب ،ثم �شاهدن ��اه يف  Go Man Goجليم�س
وون ��غ ه ��او ( )1954ال ��ذي دار ح ��ول ن�ش� ��أة حي ه ��ارمل يف
نيوي ��ورك .بع ��ده يف دور �صغ�ي�ر «غاب ��ة الل ��وح الأ�س ��ود»
( )Blackboard Jungleلرت�ش ��ارد برك�س ( )1955حول
�أ�ست ��اذ مدر�س ��ة (غل ��ن ف ��ورد) يواجه ع ��داوة بع� ��ض تالمذته
ب�سب ��ب ل ��ون ب�شرته.بواتيي ��ه لعب هن ��ا دور ًا م�سان ��د ًا ،لكنه
الوحي ��د ال ��ذي قف ��ز الحق� � ًا �إىل �أدوار البطول ��ة با�ستثناء غلن
فورد الذي كان �أ�س�س جنوميّته قبل ذلك ب�سنوات عدة.
ه ��ذه الأفالم تع ّر�ض ��ت ومل تط ��رح الو�ضع العن�ص ��ري جيد ًا.
لي�س على النحو ال ��وارد الحق ًا يف «حافة املدينة» (Edge of
 the Cityملارت ��ن ِرت» )1955 ،حي ��ث يواجه العامل تومي
(بواتيي ��ه) عن�صرية �أحد م�س�ؤويل امل�صنع (جاك ووردن) وال

يج ��د من يدافع عن ��ه �سوى اليه ��ودي �أك�س ��ل نوردمان (جون
كازافيتي ��ز) .طبع ًا املحور مل يعد هن ��ا كناية عن عن�صرية �ضد
�شخ�ص �أ�سود ،بل دفاع اليهودي عنه .على ذلك ،هناك حماولة
نوردم ��ان التمل�ص من دفاعه خ�شي ��ة خ�سارته عمله �أو حياته،
هذا قبل �أن يحاول �إ�صالح و�ضعه حيال الق�ضية املاثلة.
ع ��اد رت�شارد بروك� ��س �إىل بواتييه لي�ضع ��ه يف مواجهة روك
هد�س ��ون يف دراما ت ��دور �أحداثها يف كيني ��ا يف فيلم بعنوان
�«( Something of Valueش ��يء ذو قيمة» .)1957 ،مثل
«اب ��ك ،ي ��ا وطني احلبي ��ب» ينقل الفيل ��م �شحنة ال�ص ��راع على
حمي ��ط وا�سع وغ�ي�ر فردي يق ��ع يف �أفريقيا .ه ��ذا على عك�س
«املتحدي ��ان» ( )The Defiant Onesل�ستانل ��ي كرام ��ر
( )1958ال ��ذي جند في ��ه ال�سجني بواتييه مق ّي ��دا �إىل �سجني
�آخ ��ر (توين كريت�س) بعدما هربا م ��ن ال�سجن و�أخذا يبحثان
عن م�أوى م�شرتك.
بعد ه ��ذا الفيلم توالت �أعمال �أخ ��رى لبواتييه �سعت لتو�سيع
رقعة قبول ��ه بني امل�شاهدين الذين �أخذوا يقدّرون موهبته يف
�أداء الأدوار الدرامي ��ة .هذه الأفالم دارت بعيد ًا عن املو�ضوع
العن�ص ��ري و�إن ح ��اذى بع�ضه ��ا الو�ض ��ع الع ��ام يف اجلن ��وب
الأمريك ��ي مثل «باري� ��س بلوز» ملارت ��ن رت ( )1961و«براعم
يف احلق ��ل» لرال ��ف نل�س ��ون ( .)1968بع�ضه ��ا الآخ ��ر و�ضع
بواتيي ��ه يف م ��دارات بعي ��دة جد ًا ع ��ن الواقع ومنه ��ا «ال�سفن
الطويلة» ( )The Long Shipsجلاك كارديف حيث �شوهد
يف دور �أفريق ��ي يح ��ارب جلان ��ب الفايكينغ ��ز .ه ��و �أي�ض ًا يف
ق�صة
فيلم تاريخي �آخر حققه ج ��ون �ستيفن�س بعنوان «�أعظم ّ
ُروي ��ت» (� )Ther Greatest Story Ever Toldسن ��ة
.1965
تع ��ززت جنومية بواتيي ��ه يف الن�صف الثاين م ��ن ال�ستينات
ب�أف�ل�ام مث ��ل الت�شويق ��ي «اخلي ��ط النحي ��ف» ل�سي ��دين بوالك
( )1965والو�س�ت�رن «مب ��ارزة يف ديابل ��و» لرال ��ف نل�س ��ون
( )1966ثم يف الفيلم «للأ�ستاذ مع احلب» (To Sir، With
 )Loveجليم�س كالفل.
كل ه ��ذا �سبق «يف حرارة الليل» امل�أخوذ ع ��ن رواية بولي�سية
جل ��ون ب ��ول وتدور ح ��ول التح ��ري الأ�سود تيب� ��س (�سيدين
بواتيي ��ه) القادم م ��ن املدينة ،الت ��ي منحته القيم ��ة الإن�سانية
واملكان ��ة االجتماعية� ،إىل بلدة �صغرية يف اجلنوب الأمريكي
لزي ��ارة والدته .قب ��ل مغادرته البلدة يتم �إيقاف ��ه بعد اكت�شاف
جرمية قت ��ل .رئي�س ال�شرطة غيل�سب ��ي (رود �ستايغر) مل يكن
يعل ��م �أن املوقوف هو حت ��ري يف �سلك البولي� ��س مثله وعليه
يف ��رج عنه .ال ي�سجل الفيل ��م �أي ود بينهما ،لكن �شرطة املدينة
تقرتح على رئي� ��س البولي�س اال�ستعانة مب�سرت تيب�س لك�شف
اجلرمية فيذعن هذا على بع�ض االمتعا�ض.
يب ��د�أ م�شهد ال�صفعة ب�سيارة ال�شرط ��ة قادمة من بعيد .كامريا
علي ��ا تك�شف عن مزارع قط ��ن يقطف حما�صيله ��ا عمال �سود.
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تلتق ��ط الكام�ي�را ال�سائق ،رئي� ��س البولي�س املحل ��ي غيل�سبي
يعل ��ك ويق ��ود ال�سي ��ارة و�إىل جانب ��ه التح ��ري َڤرج ��ل تيب�س
(بواتيي ��ه) ينظر من نافذته �إىل املزارعني ال�سود .يف اخللفية
ي�صدح ال�ساك�سفون املميّـز لأغنية حتمل عنوان الفيلم لن�سمع
بع ��د قليل جزء ًا منها ب�ص ��وت راي ت�شارلز وهي الأغنية التي
ا�شتهرت ب�سبب الفيلم.
عن ��د الو�ص ��ول يواج ��ه بواتيي ��ه �صاح ��ب املزرع ��ة �إنديكوت
(غايت� ��س) بق�ضي ��ة مقتل رج ��ل �أبي� ��ض فيعترب �إنديك ��وت �أن
التح ��ري جتاوز حدوده خ�صو�ص� � ًا و�أنه �أ�سود .ي�صفع تيب�س
عل ��ى وجه ��ه ،فيبادره تيب� ��س ب�صفعة �أقوى .ي�ض ��ع �إنديكوت
يده عل ��ى وجهه مبهوت ًا .هذا مل يحدث له يف حياته .مل يجر�ؤ
رج ��ل �أ�س ��ود الب�شرة على �صفعه �أو حت ��ى احلديث �إليه بنربة
م�ساوي ��ة من قبل .ي�س�أل ال�شري ��ف غيل�سبي ماذا �سيفعل حيال
ذلك .لكن غيليب�سي ال يدري .وظيفة تيب�س �أعلى من وظيفته.
�إنديك ��وت يق ��ول« :كان هناك وقت كنت �أ�ستطي ��ع فيه �إعدامك
لقاء ما فعلته».
ال يتخل ��ى الفيلم بعد ذل ��ك عن ر�صده ملع ��امل عن�صرية �أخرى.
احلكاي ��ة البولي�سية هي الرداء وامل�ضم ��ون يخرج من حتته.
لي� ��س �أنه فيلم ر�سالة فقط ،بل ه ��و جيد ال�صنعة �أي�ض ًا وخرج
حينه ��ا بخم�س ��ة �أو�س ��كارات م ��ن �سبع ��ة تر�شيح ��ات� .إذ ن ��ال
�أو�س ��كار �أف�ض ��ل ممثل (رود �ستايغ ��ر) و�أو�س ��كار �أف�ضل فيلم
و�أو�س ��كار �أف�ض ��ل مونت ��اج (ه ��ال �أ�شب ��ي) و�أو�س ��كار �أف�ضل
�سيناري ��و مقتب� ��س (�سرتلين ��غ �سليفان ��ت) و�أو�س ��كار �أف�ض ��ل
�ص ��وت .خ�س ��ر الفيل ��م �أو�سكاري ��ن واح ��د ك�أف�ض ��ل م�ؤث ��رات
والآخ ��ر ك�أف�ض ��ل �إخ ��راج (نالها ماي ��ك نيكولز ع ��ن «املتخ ّرج»
.The Graduate
بذل ��ك غاب ا�سم بواتييه كام ًال ع ��ن الرت�شيحات .وهو كان من
ّ
املر�شح�ي�ن عن دوره يف فيل ��م «املتحديان» �سنة  1959ثم نال
الأو�س ��كار �سنة  1964ع ��ن دوره يف «براعم يف احلقل» ،لكن
فوزه بذلك الأو�سكار لي�س تربير ًا لعدم تر�شيحه جمدد ًا.
حني ن ��ال �أو�س ��كاره ع ��ن «براع ��م يف احلق ��ل» كان �أول ممثل
�أف ��رو � -أمريكي ينال الأو�س ��كار يف تاريخ اجلائزة وهو فعل
ذل ��ك رغ ��م وج ��ود ممثلني �أقوي ��اء (ثالث ��ة منه ��م بريطانيون)
يف املناف�س ��ة هم رك� ��س هاري�سون ع ��ن «كليوبات ��را» و�ألربت
فين ��ي عن «ت ��وم جونز» ورت�ش ��ارد هاري�س عن «ه ��ذه احلياة
الريا�ضية» .اخلام�س كان بول نيومان عن « َهد».
جن ��اح «يف ح ��رارة اللي ��ل» كان دامغ� � ًا و�شخ�صي ��ة التح ��ري
تيب� ��س ع ��ادت وع ��اد معه ��ا بواتيي ��ه يف فيلم�ي�ن الحق�ي�ن هما
«ينادونن ��ي م�س�ت�ر تيب� ��س» They Call Me Mister
ّ
و«املنظـم ��ة» The
![ Tibbsغ ��وردون دوغال� ��س]1970 ،
[ Organizationدون مدف ��ورد .]1971 ،لك ��ن «يف ح ��راة
اللي ��ل» هو الوحيد بني هذه الأفالم الذي تعامل مع العن�صرية
على نحو بيّـن ومُدين.

يف �سن ��ة  1967الذي مت فيها �إط�ل�اق «يف حرارة الليل» كانت
لبواتييه وقفة �أخرى يف مو�ضوع عن�صري املفاد.
هذا حدث عندما قام بواتييه ببطولة «احزر من القادم للع�شاء»
( )Guess Who’s Coming to Dinnerالذي �أدّى فيه
دور مثقف �أ�س ��ود تدعوه �صديقته البي�ض ��اء جووي (كاثرين
هاوتون) لزيارة والديها متهي ��د ًا لإعالن خطوبتهما .والداها
ثريان من زم ��ن كان ي�ؤمن بالتفرقة بني البي�ض وال�سود (هما
كاثرين هيب ��ورن و�سبن�سر تراي�سي) وح�ضوره يفاجئهما .ال
يعرت�ضان لكنهما يت�ساءالن وما يلبث بواتييه �أن ينال ثقتهما
و�إن كان الفيل ��م ينته ��ي من دون معرفة م ��ا �إذا كانا �سيوافقان
على زواج �صعب.
كعادت ��ه� ،أم�سك �سي ��دين كرامر بالع�صا م ��ن منت�صفها .مل يكن
بج ��ر�أة نورم ��ان جوي�س ��ون ب ��ل توق ��ف عن ��د ح ��دود �صياغة
االحتم ��ال ب� ��أن العالق ��ة العاطفي ��ة ب�ي�ن �أ�س ��ود وبي�ض ��اء (�أو
العك�س) ممكنة تارك ًا اخليط فالت ًا يف النهاية.
بع ��د ذل ��ك مل يك ��ن عل ��ى بواتيي ��ه �أن يبق ��ى يف �إط ��ار الأعمال
الت ��ي تت�ضمن �أبع ��اد ًا اجتماعية من هذا الن ��وع� .أفالمه خالل
ال�سبعين ��ات ابتع ��دت ع ��ن املو�ض ��وع العن�ص ��ري بالكامل يف
الو�س�ت�رن «ب ��ك واملب�ش ��ر» ،الذي ت�ص� �دّى له خمرج� � ًا بواتييه
ذات ��ه ،ويف الدراما «دي�سم�ب�ر الدافئ» (ث ��اين �أفالمه خمرج ًا،
 )1974والفيل ��م الت�شويق ��ي «م�ؤام ��رة ويلب ��ي» (رال ��ف
نل�س ��ون )1975 ،و«�أطل ��ق لتقت ��ل»( Shoot to Killروجر
�سبوت�سوود.)1988 ،
يف ع ��ام  ،1997وبع ��د انقطاع دام خم�س �سن ��وات �شارك يف
دور رئي�س ��ي يف فيلم «ال�ضبع» ( )The Jackalملايكل كاتون
جون ��ز وجلانب رت�شارد غ�ي�ر ،وكان ذلك �آخر وق ��وف له �أمام
كامريا ال�شا�شات الكبرية.
يف �سنة  2002نال بواتييه �أو�سكار ًا �آخر ،لكن هذه امل ّرة جاء
الأو�سكار �شرفي ًا �ضمن مباركة الو�سط ال�سينمائي له.
مل يك ��ن �سي ��دين بواتييه ،بالطب ��ع� ،أول ممثل �أ�س ��ود الب�شرة
يق ��ف �أم ��ام الكام�ي�را� .سبقه كث�ي�رون جد ًا م ��ن �أي ��ام ال�سينما
ال�صامت ��ة .لكنه كان الأول الذي فتح الب ��اب وا�سع ًا �أمام رفاق
الأم� ��س م ��ن �أتراب ��ه .فب�سبب ه ��ذا النجاح� ،أدرك ��ت هوليوود
�أن �إح�ل�ال ممثل�ي�ن �سود �آخري ��ن (مثل جيم ب ��راون ورت�شارد
راوندتري و�أو�س ��ي ديفيز ويافت كوتو وجيم�س �إيرل جونز
وب ��ام غرير و�سي�سيلي تاي�سن ولوي�س غوزيت و�سواهم) يف
بطولة �أفالمها ميكن �أن ي�أتي بربح وفري وهذا ما حدث بالفعل
�إذ تناف�س ��ت �ستوديوهاته ��ا خ�ل�ال �أواخر ال�ستين ��ات وطوال
ال�سبعين ��ات على ا�ستثمار ه ��ذه ال�سوق ب�سل�سل ��ة �أفالم ر�أينا
فيه ��ا الرجل الأ�سود يقارع وينت�صر على الرجل الأبي�ض .لكن
معظمها كان رخي�ص ال�صنع وجتاري الهدف وم�ستن�سخ ًا عن
�سواه.

عن ال�شرق االو�سط
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سيدني بواتيي ..حكيم هوليود الذي صفع

عنصرية الرجل األبيض
أحمد حموش
�أثن ��اء ق ��راءة �سيناري ��و فيل ��م ” The Heat of the
 ”Nightال ��ذي �ص ��در ع ��ام  ،1967اكت�ش ��ف �سي ��دين
بواتي ��ي �أن هن ��اك م�شه ��دا يجمع ��ه ه ��و �ضاب ��ط ال�شرط ��ة
الذي يحق ��ق يف جرمية قتل ،مع �شخ� ��ص ي�شتبه يف كونه
مرتكبها .خالل امل�شهد الأ�صلي ،يبادر املتهم ب�صفع �ضابط
ال�شرط ��ة دون �أدنى رد فعل م ��ن ال�ضابط ..وال يجوز ملتهم
�أن ي�صف ��ع �ضابطا ،وال يج ��وز �أن يظهر ذلك يف الفيلم فقط
لأن ال�ضاب ��ط �أ�سود الب�ش ��رة ! لذلك بادر بواتيي وطلب من
القائم�ي�ن على الفيل ��م تغيري اللقط ��ة ،و�أن يب ��ادر ال�ضابط
�أ�س ��ود الب�ش ��رة -ب ��رد ال�صفع ��ة يف حلظته ��ا دون ت ��ردد،وذل ��ك ما حدث ! كان م�شهدا خيالي ��ا جاء يف �أوج عن�صرية
وت�سلط البي�ض واليمني املتطرف ،ويف �أوج ال�صراع حول
احلق ��وق املدنية للأمريكيني من �أ�صل �أفريقي ،وهو �صراع
خلف �ضحايا كرث يف مقدمتهم مالكوم �إك�س ،ومارتن لوثر
كينغ جونيور ..وخلد التاريخ هذا امل�شهد !
قل ال
برغ ��م الظروف ال�صعبة التي عا�شها بواتيي خالل بداياته
يف ع ��امل ال�سينما� ،إال �أنه كان حري�ص ��ا على �أن يقول “ال”
للعدي ��د م ��ن �سيناريوه ��ات الأف�ل�ام التي تقرتح علي ��ه� ،إذا
م ��ا ر�أى �أنها تق ��دم الرجل الأ�سود بطريق ��ة غري �صحيحة.
وعندم ��ا كانت هوليود تفر�ض علي ��ه كممثل �أ�سود التوقيع
م ��ع بداي ��ة ت�صوي ��ر بع� ��ض �أفالم ��ه -عل ��ى وثيق ��ة تثبت�أن ��ه بريء م ��ن االرتب ��اط ب�أ�سماء قي ��ادات تاريخية حلركة
احلق ��وق املدني ��ة كان يرف� ��ض .وظ ��ل ي�ؤكد دائم ��ا تقديره
واحرتامه لتلك الأ�سماء املغ�ضوب عليها من طرف الأجهزة
الأمني ��ة الأمريكي ��ة ،وبع�ضه ��م كانوا م ��ن �أ�صدقائه .وكان
ي�ؤيده يف موقفه ذاك خمرجو ومنتجو �أفالم ا�شتغل فيها،
وهم من البي�ض الذي فتح الله ب�صريتهم.
األصل والهوية

�سي ��دين بواتيي ،مل يتنكر لأ�صله يوم ��ا ،وهو املنحدر من
�أ�س ��رة فق�ي�رة عا�ش ��ت بجزي ��رة كات �آيالن ��د بالباهاما�س،
و�أب ��وه كان فالح ��ا ي ��زرع الطماط ��م ،و�أمه ربة بي ��ت �أفنت
حياته ��ا لأج ��ل �إ�سع ��اده ه ��و و�إخوت ��ه .عا�ش ��وا حتت خط
الفق ��ر ،لدرجة �أن �سي ��دين كان يذهب �أحيان ��ا �إىل املدر�سة
مرتدي ��ا �س ��رواال �صنعته له �أمه م ��ن ثوب كي� ��س الدقيق..
فيذهب والعالمة التجارية لل�شركة امل�صنعة للدقيق ظاهرة
للعي ��ان ! مل يكد يبل ��غ �سن املراهقة حت ��ى �سافر �إىل ميامي
بحث ��ا عن عمل ،وهو طفل �شبه �أمي ال يكاد يعرف من اللغة
الإجنيلزية �شيئا ،فا�شتغ ��ل بغ�سل ال�صحون ،وذلك �أق�صى
م ��ا كان يج ��ود به الرج ��ل الأبي�ض يف بع� ��ض املناطق على
الرج ��ل الأ�س ��ود ،ثم عمل مبه ��ن خمتلفة وانتق ��ل من مكان
�إىل م ��كان بحث ��ا عن الأف�ض ��ل ..كان يقول �إنه عل ��م �أنه ولد
بب�ش ��رة �س ��وداء يف كات �آيالن ��د ،لكن �أح ��دا مل يخربه ب�أن
ذلك اللون هو �إدان ��ة له ..كان يعي�ش يف جزيرته ك�أي طفل
ع ��ادي ،ومل يح�س بتلك الإدان ��ة �إال عندما رحل �إىل ميامي،
ث ��م بعدها �إىل مدن وواليات �أمريكية �أخرى قبل �أن ي�ستقر
بنيوي ��ورك ..مقاومت ��ه لتل ��ك العن�صري ��ة البغي�ض ��ة كانت
تنبع م ��ن �شيء واحد ،حكاه يف كتاب ��ه “معيار رجل” قال
�إنه عندما و�ض ��ع رجله على الأرا�ض ��ي الأمريكية وواجهه
�س� ��ؤال الهوي ��ة عندم ��ا ا�صط ��دم بجب ��ل العن�صري ��ة ،وجد
اجل ��واب وا�ضح ��ا نا�صحا جليا ..لقد علم م ��ن يكون ف�أنري
له الطريق ! تربية ومبادئ رباه والداه على اجلدية وحب
العم ��ل وحب احلي ��اة ..حت ��ى �إن والدته وق ��د �أخذته يوما
�إىل �شاط ��ئ البحر يف اجلزيرة ال�صغ�ي�رة التي يحيط بها
البحر من كل جانب ،تركته -وهو الطفل ال�صغري -ي�صارع
الأم ��واج ال�صغرية على ال�شاطئ ليتعل ��م ال�سباحة وتدبري
�ش�ؤون ��ه بنف�سه ..يحكي �أنه تعلم م ��ن تلك التجربة ال�شيء
الكثري ..كان يلعب ومي ��رح مع رفاقه ،ويخو�ض مغامرات
كادت بع�ضها تودي بحياته ،لكنه تعلم الدر�س جيدا ..تعلم
�أن عل ��ى ه ��ذه الأر�ض م ��ا ي�ستحق احلياة بتعب�ي�ر الراحل

حمم ��ود دروي� ��ش ،وتعل ��م �أن احلي ��اة نعم ��ة ،و�أن النجاح
وال�سعادة ثم ��رة �صناعة �أ�سا�سها الثقة وال�صرب واملثابرة.
وتعل ��م �أي�ضا �أن الآخر متى ا�سته ��ز�أ بك �أو احتقرك ،فعليك
�أن تربهن له بالفعل ولي�س بالقول �أنك الأف�ضل ،و�أن ترفع
�سقف الطموح والنجاح عاليا ! كان يرى �أباه وهو يكد ليل
نه ��ار ليجلب لهم ما ي�سد رمقهم ،وكان يرى �أمه وهي تفني
عمرها يف تدبري �ش�ؤون البيت والأطفال دون كلل �أو ملل..
وو�سط تل ��ك الظروف ال�صعبة ،كان يجدان الوقت للرتفيه
ع ��ن �أبنائهم واللعب وال�ضحك واال�ستمتاع باحلياة ..بتلك
القيم واملبادئ التي تعلمها يف منزله الب�سيط بكات �آيالند،
قاوم �سي ��دين بواتيي نظرات اال�ست�صغار واالحتقار التي
كان يراها يف عيني العن�صرية يف كل مكان..
عالم غريب

وق�صة دخول عامل برودواي وهوليود ق�صة غريبة تربهن
عل ��ى �أن الرج ��ل فع�ل�ا عل ��م من يك ��ون فل ��م ت ��زده موجات
العن�صري ��ة �إال ق ��وة و�صم ��ودا ..وه ��و يغ�س ��ل ال�صح ��ون
يف �أح ��د املطاع ��م ذات ي ��وم ،اطل ��ع على جري ��دة باحثا عن
عر�ض عمل يف غ�سل ال�صح ��ون لكن ب�أجر �أف�ضل ..مل يكن
يت�ص ��ور وه ��و يف تلك ال�سن �أن يبحث ع ��ن عمل غري غ�سل

ال�صحون ..فوجئ ب�إع�ل�ان يف اجلريدة يطلب عنا�صر لها
خ�ب�رة بالتمثيل بغر�ض التوظيف ..عم ��ل ووظيفة و�أجر،
هذا عز الطلب بالن�سبة للمراهق ال�صغري ،وال يهم �أن يكون
يف جمال غري جم ��ال غري ال�صحون ..تقدم بثقة وا�ستقبله
امل�شرف على االمتحان وق ��دم �إليه �سيناريو لقراءة مقاطع
منه� ..سي ��دين ،وقتها ،بد�أ يقر�أ ويتلعث ��م ويتوقف ويعود
للبداي ��ة ك�أي طفل ب ��د�أ تهجي احلروف لت ��وه ،فما كان من
امل�ش ��رف عل ��ى االمتح ��ان �إال �أن قام وحمل �سي ��دين و�ألقاه
خ ��ارج البي ��ت ! مل يتوقف بعده ��ا ،بل �أ�صر عل ��ى �أن يكرر
التجرب ��ة ،وبد�أ داخل املطعم ال ��ذي يغ�سل �صحونه ،يتعلم
الإجنليزي ��ة -نطقا وكتابة -مب�ساع ��دة �أحد رواد املطعم..
بع ��د نهاية وق ��ت العمل ،يجل�س ��ان معا ب�إح ��دى الطاوالت
ث ��م يبد�أ �سيدين بقراءة مق ��ال يف اجلريدة ونطق الكلمات
ب�ش ��كل �صحي ��ح ،ويوما بع ��د يوم ب ��د�أت تتح�س ��ن عالقته
بالإجنليزي ��ة ،ث ��م م ��ا لب ��ث �أن تق ��دم للتمثي ��ل م ��رة �أخرى
و ُرف� ��ض جم ��ددا ،واقرتح عل ��ى امل�شرف ��ة على امل�س ��رح �أن
ي�شتغ ��ل عنده ��م �ساعيا يع ��د امل�شروب ��ات مقاب ��ل �أن يتعلم
! وكان ل ��ه ذل ��ك ،وجاءت ��ه الفر�صة ليمث ��ل ،وكان م�شاركته
الأوىل كارثي ��ة ،حيث اختلط عليه ترتي ��ب فقرات حواره،
م ��ا �أربك م ��ن يقف �أمامه م ��ن ممثلني يف امل�سرحي ��ة ،فن�ش�أ

و�ضع غري ��ب جعل اجلمهور يغرق بال�ضح ��ك معتقدين �أن
ن�ص امل�سرحية كان بذلك ال�شكل الكوميدي.
وانطل ��ق القط ��ار ،و�أ�صب ��ح �سيدين ينطلق م ��ن جناح �إىل
جن ��اح ،ف�ش ��ارك يف �أف�ل�ام تعت�ب�ر الآن م ��ن كال�سيكي ��ات
هولي ��ود ،جعلته يفوز بالأو�سكار عام  1964عن دوره يف
فيل ��م “زنابق احلقل الذي كان ق ��د �صدر عام  .1963وكان
�أول رج ��ل �أ�س ��ود يح�صل عل ��ى الأو�سكار ،مثلم ��ا كان �أول
رج ��ل �أ�سود يقبل فتاة بي�ضاء يف �شريط �سينمائي ! طريق
غ�ي�ر وردية والقول �إن �سيدين انطلق من جناح �إىل جناح
ال يعن ��ي البت ��ة �أن طريقه كانت مفرو�ش ��ة بالورود ،بل كان
الطريق �صعبا و�شائكا وحالكا ..مل يكن يُقرتح لكل الأفالم
الكبرية ،وكان يرف�ض بع�ضها لإظهارها الرجل ذو الب�شرة
ال�سوداء يف �صورة غري حقيقية ،ما ا�ضطره ليفتح متجرا
�صغ�ي�را للبيع اللحوم والوجب ��ات ال�سريعة ليلبي حاجات
بيت ��ه ،وزوجته وبنات ��ه ،وكانت متر عليه �أي ��ام ولي�س يف
جيبه ال�شيء الكثري .وحتى املتجر الب�سيط ا�ضطر لإغالقه
يف نهاي ��ة املطاف بع ��د تراكم امل�شاكل� ..أ�ض ��ف �إىل ذلك �أن
الظ ��روف كلها كانت �ضد فك ��رة امل�ساواة بني املواطنني من
جمي ��ع الألوان ،والرجل الأ�سود كان يج ��ب �أن يبقى دائما
يف مرتب ��ة �أدنى ..ويحك ��ي �سيدين �أن ه ��ذه النظرة كانت
تظه ��ر حتى عل ��ى وجوه بع�ض من �ش ��ارك معهم يف متثيل
بع�ض الأف�ل�ام ..لي�ست �سينما فقط لكن برغم ذلك ،وو�سط
�صقي ��ع العن�صري ��ة ،كان ��ت هن ��اك نق ��اط �ض ��وء متثلت يف
بع�ض املخرجني واملنتجني الذين كانت لهم ر�ؤية وتب�صر،
عمل ��وا عل ��ى �إ�ص ��دار �أف�ل�ام ي�ش ��ارك في ��ه �س ��ود ،وت ��روج
خلطاب الت�آخ ��ي والعدل وامل�ساواة بغ� ��ض النظر عن لون
الب�شرة .ومن �أبرز تلك الأفالم كان فيلم “The Defiant
 ،”Onesالذي يحكي ق�صة �سجينني يفران من �سجنهما
ويتيه ��ان و�سط احلقول ،وجم�ب�ران على التع ��اون ليبقيا
عل ��ى قيد احلي ��اة ..و�آخر لقطة يف الفيلم تع ��د من امل�شاهد
ال�سينمائية الرائعة التي �ألهمت كثريا من املخرجني الحقا،
�إذ ينج ��ح الرجل الأ�س ��ود (�سيدين بواتي ��ي) يف الو�صول
للقطار املتحرك ،لكن �صديقه الأبي�ض (توين كورتي�س) مل
يق ��در على ذلك وق ��د �أنهكه التعب ،فما لب ��ث �أن قفز �سيدين
وع ��اد �إىل �صديق ��ه ،مف�ض�ل�ا البقاء معه وخو� ��ض املغامرة
مع ��ا ،عو� ��ض الف ��رار بجل ��ده لوح ��ده ..فامل�ص�ي�ر واح ��د !
مناق�ش ��ة بديع ��ة لفك ��رة التعاي�ش ب�ي�ن الأل ��وان والأعراق،
وخامت ��ة ملهمة ت�ؤكد �أهمية التع ��اون لأن امل�صري م�شرتك،
بعيدا عن ظلمات �سجن العن�صرية والتمييز الظامل.
�صعوده �إىل اخل�شب ��ة للح�صول على جائزة الأو�سكار يف
تلك ال�سنوات القا�سية كان حدثا �ألهم كثريا من الأمريكيني
م ��ن �أ�ص ��ل �أفريق ��ي ،ومل تكن تل ��ك اخلط ��وات القليلة التي
خطاه ��ا �سيدين متوجها م ��ن كر�سيه نح ��و اخل�شبة جمرد
خطوات عادية ،بل كانت يف حقيقتها خطوات عمالقة ،قفز
بها الرجل على حواجز ال ح�صر لها من العن�صرية واحلقد
واالحتقار للرجل الأ�سود ..تلك اخلطوات امللهمة� ،صنعت
قمم ��ا �أمريكية يف جم ��االت خمتلفة �أحدها جم ��ال الإعالم،
و�أوب ��روا وينف ��ري -كمثال ولي�س للح�ص ��ر -ال تنفك تردد
�أن تل ��ك اللقطة غريت حياتها للأب ��د ،وجعلتها تت�ساءل عن
هويته ��ا وتب�صر �أنه ميكن له ��ا �أن ت�صنع م ��ن نف�سها �شيئا
ما م�ستقبال.
رح ��ل �سي ��دين بواتيي ع ��ن عاملنا قب ��ل �أي ��ام ،ورحلت معه
�إح ��دى �آخ ��ر ن�سم ��ات زم ��ان ال�سينم ��ا اجلميل ،ال ��ذي كان
يحر� ��ص رواده عل ��ى �أن ت�ص ��ل كلمة الف ��ن ال�سابع للجميع
يف قال ��ب فني ترفيهي راق .جاء طف�ل�ا من جزيرة �صغرية
ال ي ��كاد ي�سم ��ع به ��ا �أح ��د ،ورحل وا�سم ��ه عن ��وان ملدر�سة
�سينمائية مهمة �أركانها املبد�أ واجلد واملواجهة والتفوق..
مل ي� ��أت �إىل هولي ��ود طف�ل�ا مدل�ل�ا ولد ويف فم ��ه ملعقة من
ذه ��ب ،ب ��ل حف ��ر مكانت ��ه ودوره و�ضحى لأجل ذل ��ك ،ومع
ذل ��ك مل يزده كفاحه �إال توا�ضعا وحكمة ،ومل ينطلق يخرق
الأر�ض خمت ��اال فخورا ..رحل �سي ��دين بواتيي ورفاقه ما
يزال ��ون يبحث ��ون -جم ��ددا -عمن يوج ��ه ال�صفع ��ة للمتهم
بجرمية القتل..
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ال ينظر األمريكيون األفارقة  ،ومعهم
نسبة كبيرة من األغلبية البيضاء
واألقليات األخرى ،إلى سيدني بواتيه
كممثل فقط ،بل يعتبرونه ً
رمزا
وعلما بارزً ا،
كبيرا،
ومفكرا
إنسانيا،
ً
ً
ً
ً
ناجحا ،وفوق
ومخرجا
ودبلوماسيا،
ً
ً
ً
ومكافحا ضد
داعيا للحرية
هذا وذاك
ً
ً
العنصرية والتمييز ،فإنه يحتل في
عالم الفن مكانة تقترب من مارتن لوثر
كينج ،داعي الحقوق المدنية الشهير،
على الساحة السياسية األمريكية.

سيدني بواتيه ..صاحب أول قبلة على خد ممثلة بيضاء
حنان أبوالضياء

حي ��ث �إن ال�سينما العاملية �أ�صبح لها مذاق �إبداعي خا�ص
بعبقري ��ة “”,ال�سري �سيدين بواتي ��ه“ ،”,املولود يف 20
فرباير  1927يف مدينة ميامي بوالية فلوريدا ،التي هي
ج ��زء من اجلنوب العن�صري �ض ��د ال�سود ،فالقليل يعرف
�أن ��ه مت ت�سجيل ميالده يف ميام ��ي ،ولكنه يف الواقع ولد
يف عر�ض البحر ب�سفينة قادمة من جزر البهاما ،مع والده
الذي تعود �أ�صوله �إىل “”,هايتي“� ”,إحدى بلدان البحر
الكاريب ��ي ،ووالدته التي تنتمي �إىل ج ��زر البهاما ،وكان
والداه فالحني يزرعان الطماطم ويبيعانها بالأ�سواق.
ومت ت�سجي ��ل ميالد بواتيه يف ميامي ،لأن ال�سفينة كانت
�أقرب �إىل مياه فلوريدا من �أي مكان �آخر ،وبالتايل �أُع ُتبرِ
الرجل �أمريكي امليالد.
ويع ��د بوتي ��ه م ��ن �أوائ ��ل الأمريكي�ي�ن الأفارق ��ة الذي ��ن
اخرتق ��وا �أج ��واء ال�سينم ��ا الأمريكي ��ة ،فه ��و �أول ممث ��ل
�أ�س ��ود يح�ص ��ل عل ��ى جائ ��زة الأو�س ��كار ،ففت ��ح الب ��اب
�أم ��ام ممثلني �س ��ود ح�صل ��وا عل ��ى اجلائزة وه ��م دينزل
وا�شنط ��ن ،وفور�ست ويتاكر ع ��ن دوره يف فيلم “�”,آخر
مل ��وك �أ�سكتلن ��دا“ ،”,ووي ��ل �سمي ��ث ع ��ن دوره يف فيلم
“”,مالحق ��ة ال�سع ��ادة“ ،”,وجنيفر هد�سون عن دورها
امل�سان ��د يف “”,فتي ��ات الأحالم“ ،”,و�إي ��دي مرييف عن
دوره � ً
أي�ض ��ا يف “”,فتي ��ات الأح�ل�ام“ ،”,وكذلك جيمون
هون�س ��و ع ��ن دوره امل�سان ��د يف فيل ��م “”,جموه ��رات
ال ��دم“ ،”,ولك ��ن يبقى الف�ضل الأكرب يف فت ��ح الباب �أمام

املمثلني ال�س ��ود يف ح�صد اجلوائز ،ه ��و �صاحب التحفة
الإبداعي ��ة “”,خ ّم ��ن من �سي�أتي للع�ش ��اء“ ،”,وفيلمه عن
“”,نيل�سون مانديال.”,“.
وح�ص ��ل بواتيه ع ��ام  1999عل ��ى الرتتي ��ب  ،22لأف�ضل
ممثل ��ي ال�سينما الأمريكي ��ة على الإطالق ع�ب�ر 100عام،
وذلك �ضمن فعاليات يقوم بها معهد الفيلم الأمريكي .
و�صل ��ت جنومية “�”,سيدين بواتي ��ه“� ”,إىل ذروتها يف
عقدي اخلم�سينات وال�ستين ��ات من القرن املا�ضي ،حيث
ح�ص ��ل �سيدين على جائرة يف ع ��ام  ،1963عن دوره يف
فيل ��م “”,زه ��ور احلق ��ل ،”,“ Lilies of the Field
ولك ��ن من الغري ��ب �أن كثريًا من الأمريكي�ي�ن ال يتذكرونه
ك�أول ممث ��ل �أ�سود يح�صل على جائ ��زة “�”,أو�سكار“،”,
باعتب ��ار ذل ��ك �أب ��رز �إجن ��از حقق ��ه يف م�سريت ��ه العملية،
ولكنه ��م يتذكرونه ك�أول ممثل �أ�س ��ود يطبع قبلة على خد
ممثلة بي�ضاء.
وتع ��ود ه ��ذه القبل ��ة �إىل ع ��ام  ،1927وه ��و الع ��ام الذي
ب ��د�أ فيه توزي ��ع جوائ ��ز الأو�س ��كار ،و� ً
أي�ضا الع ��ام الذي
�شه ��د مولد “�”,سيدين بواتيه“ ،”,فقد ب ��د�أ �أحد م�سارح
نيويورك يف ذلك الع ��ام بعر�ض �أول م�سرحية جتمع بني
البي�ض وال�سود يف عر�ض واحد ،وهي م�سرحية “�”,شو
ب ��وت“� ”,أو “�”,سفين ��ة العر�ض“ ”,الت ��ي �أعيد متثيلها
مرات عديدة ،ويف تلك امل�سرحية ظهر ممثل �أ�سود بجانب
ممثلة بي�ضاء تغريت �شخ�صياتهما من عر�ض لآخر ،ولكن
كل من �أدى الدور مل يجر�ؤ على تقبيل املمثلة البي�ضاء ،وال
حتى على جبينها لأن تقبيل الرجل الأ�سود المر�أة بي�ضاء
كان ميث ��ل ـ مبقايي�س ذلك الوق ��ت ـ جرمية اجتماعية غري
مقبولة ،بل �إن اجلمع بني ممثل �أ�سود وممثلة بي�ضاء يف
م�سرحي ��ة واحدة كان زلزا ًال كبريًا ـ وف ًقا لتلك املقايي�س ـ.
وبعد �أربعني �سنة من عر� ��ض تلك امل�سرحية ،وعلى وجه
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التحدي ��د يف �سن ��ة  1967جاء فيلم “”,خ ّم ��ن من �سي�أتي
�إىل الع�ش ��اء الليل ��ة؟“ ”,ال ��ذي حت ��ول �إىل م�سرحية فيما
بع ��د ،وجم ��ع املمث ��ل “�”,سيدين بواتي ��ه“ ”,م ��ع امر�أة
بي�ضاء فخ ��رج “”,بواتي ��ه“ ”,عن الن� ��ص� ،أو هكذا فهم
املتفرج ��ون عندما �شاه ��دوه يطبع قبل ��ة �ساخنة على خد
املمثل ��ة البي�ض ��اء ،وذل ��ك بالتزام ��ن مع ت�صاع ��د �سخونة
حرك ��ة التحرر �ض ��د التميي ��ز يف ال�ستينيات الت ��ي قادها
زعم ��اء �سود من بينهم “”,مارت ��ن لوثر كينج“ ،”,ودعاة
احلقوق املدنية الآخرون .
وحاز فيلم “”,خمّن م ��ن �سي�أتي �إىل الع�شاء؟“ ”,جوائز
متع ��ددة واعت�ب�ر يف وقت ��ه ث ��ورة يف موق ��ف الأفالم من
التفرق ��ة العن�صري ��ة �ض ��د ال�س ��ود ،لأن ��ه يناق� ��ش �إمكانية
الزواج بني رج ��ل �أ�سود وامر�أة بي�ض ��اء ،ويقدم الق�ضية
ب�شكل طري ��ف ،حيث ينتظر الآب والأم ابنتهما وخطيبها
ويع ��دان الع ��دة له ��ذا احل ��دث� ،إىل �أن يفاج�أ الأب ��وان �أن
اخلطي ��ب املفرت� ��ض �ش ��اب �أ�س ��ود “”,بواتي ��ه“ ”,وه ��م
�أ�س ��رة من البي�ض املت�شددي ��ن ،فريف�ض الأب هذه الزيجة
ويحاول �أن يقف دون �إمتامها.
وفيلم “”,خمّن من �سي�أتي �إىل الع�شاء“”,؟ كان من �أجنح
�أف�ل�ام “”,بواتي ��ه“ ،”,لكن ��ه مل يح�صل فيه عل ��ى جائزة
“�”,أو�سكار“ ”,بل ح�صل بعده على املزيد من الإعجاب
ب�ي�ن الأمريكيني الأفارقة والأقلي ��ات الأخرى ،حيث كانت
�شخ�صي ��ة “”,بواتي ��ه“ ”,جت ��ذب دع ��اة التح ��رر ملا كان
يتمت ��ع به من �شخ�صية قوي ��ة وثورية ،وقدرة وكاريزما،
بل �إنه �شارك “”,مارتن لوثر كينج“ ”,م�سريته ال�شهرية
يف وا�شنط ��ن ،و�ألق ��ى خطا ًب ��ا �أم ��ام اجلماه�ي�ر يف نف�س
الي ��وم الذي �ألقى في ��ه “”,كينج“ ”,خطاب ��ه مف�صحً ا فيه
عن حلمه مبجتمع خال من العن�صرية.
و�أتيح ��ت الفر�ص ��ة لـ“�”,سي ��دين بواتي ��ه“ ”,وه ��و يف

ال�ساد�سة ع�شرة �أن ينتقل �إىل نيويورك ،حيث وجد هناك
عم�ل� ًا يف غ�س ��ل ال�صحون ب�أح ��د املطاع ��م التابعة مل�سرح
م ��ن م�س ��ارح نيوي ��ورك ،وعان ��ى �صعوب ��ات معي�شية يف
نيوي ��ورك كما تعر�ض للطرد من املن ��زل الذي كان ي�سكنه
ب�سبب عجزه ع ��ن دفع الإيجار ،واعتقلت ��ه ال�شرطة لذات
ال�سبب.
ث ��م تط ��ور عمل ��ه �إىل فرا� ��ش يف امل�س ��رح ذات ��ه التاب ��ع
للأمريكي�ي�ن الزن ��وج ،حي ��ث كان يت ��وىل تنظي ��ف قاعات
امل�سرح يف نيويورك قبل دخول املتفرجني ،وكان يت�سنى
له �أثن ��اء �أداء عمله م�شاهدة املمثل�ي�ن وهم يتمرنون على
�أداء �أدوارهم فتلقى بعي ��ون امل�شاهد الثاقبة �أول درو�سه
يف التمثي ��ل من خالل مالحظته للممثل�ي�ن ،لكنه مل يكتف
بذلك ،بل قرر يف وقت الحق �أن يتنازل عن جزء من �أجره
يف التنظي ��ف مقاب ��ل �أن ي�سمح له القائم ��ون على امل�سرح
بتلقي درو�س حقيقي ��ة يف التمثيل ،وكانت هذه اخلطوة
مف�صلية يف حياته� ،إذ �سرعان ما �أثبت �أن لديه موهبة يف
تقلي ��د احلركات والأ�صوات ،و�أُ�سن ��د �إليه دور ب�سيط يف
م�سرحية عنوانها “�”,أيام يف �شبابنا“.”,
وعندم ��ا غ ��اب �أح ��د املمثل�ي�ن الرئي�سي�ي�ن يف امل�سرحي ��ة
ذاته ��ا لظرف طارئ يف �إحدى اللي ��ايل ،مل يجد القائمون
�شخ�ص ��ا ق ��اد ًرا عل ��ى �أداء دوره �س ��وى
عل ��ى امل�س ��رح
ً
“”,بواتي ��ه“ ،”,وهو الأمر الذي �أت ��اح للممثل ال�صاعد
الفر�ص ��ة ل�صق ��ل مواهبه ،وج ��اءت �أدوار �أخ ��رى بع�ضها
�صغ�ي�ر وبع�ضها �أكرب حج ًم ��ا يف م�سرحي ��ات �أخرى� ،إال
�أن الفر�ص ��ة الأك�ث�ر �أهمية �أت ��ت �إليه ع ��ام  1950ليلتحق
بع ��امل التمثي ��ل ال�سينمائ ��ي ه ��ذه امل ��رة ،ففي ذل ��ك العام
لع ��ب “”,بواتي ��ه“ ”,دو ًرا مه ًم ��ا يف فيل ��م “”,ال جم ��ال
للخ ��روج“ ،”,وهو م ��ن �أوائل �أفالم العن ��ف التي حتكي
ق�صة من ق�ص�ص الكراهية العن�صرية .
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وجعله هذا الفيلم بط ًال لي�س بني املمثلني فقط ،ولكن بني
جمتمع الأمريكيني ال�سود كليًا و�صنع له � ً
أي�ضا �شعبية يف
ج ��زر البهاما التي تعود جذوره �إليها ،وب�سبب هذا الفيلم
ظهرت احتجاجات يف جزر البهاما ،لأن احلكومة التابعة
لال�ستعم ��ار الربيطاين هن ��اك حاولت منع الفيل ��م ،الأمر
الذي توالت بعده الأح ��داث بت�شكيل دعاة التحرر حلزب
�سيا�سي متكن يف النهاية من �إطاحة احلكم الربيطاين.
وط ��وال عق ��د اخلم�سين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ا�ستم ��ر
“”,بواتيه“ ”,يف �أداء �أكرث الأدوار �إثارة للجدل ،يف ذلك
الوقت ،وتعامل يف �أفالمه مع ق�ضايا ح�سا�سة جدًا� ،أهمها
امل�ساواة العرقية ،وتن ��اول يف �أفالمه التمييز العن�صري
يف جن ��وب �إفريقي ��ا ،وك�أن ��ه يريد �أن يتح ��دث عما يجري
يف �أمري ��كا نف�سها ولي� ��س يف “”,جوهان�سربج“ ،”,كما
تناول بعد ذل ��ك ق�ضايا الأمريكيني ال�سود داخل الواليات
املتح ��دة بع ��د �أن تفاقم ��ت م�شكالته ��م وت�صاع ��دت حركة
التحرر بينهم .
ويف ع ��ام  1959عاد م ��رة �أخرى �إىل خ�شب ��ة امل�سرح يف
�ش ��ارع “”,برودواي“ ”,بنيويورك ،يف م�سرحية تروي
ق�صة حياة �أ�سرة �أمريكية �سوداء ،لكنه مل يرتك ال�سينما،
ب ��ل ا�ستمر فيها م�ش ��ار ًكا يف �أفالم �صنعت له �شهرة كبرية
يف هوليوود.
وم ��ن �أب ��رز الأدوار التي قام به ��ا يف ال�ستينات من القرن
املا�ض ��ي ،دور حمقق �سري �أ�سود قادم من ال�شمال ،حاول
فك لغ ��ز جرمية قتل وقع ��ت يف �إحدى والي ��ات اجلنوب،
لكن ��ه واجه �أثناء عمل ��ه م�شكلة التفرق ��ة العن�صرية وعدم
امل�ساواة ،ونظرات ال�شك والريبة بني م�س�ؤويل اجلنوب
.
ويف � 28أب  1963كان “”,بواتي ��ه“ ”,واح� �دًا م ��ن
ب�ي�ن �أك�ث�ر م ��ن رب ��ع ملي ��ون �شخ� ��ص جتمع ��وا ق ��رب
ن�ص ��ب “”,لنكول ��ن“ ”,الت ��ذكاري بوا�شنط ��ن للمطالب ��ة
بـ“”,احلري ��ة وامل�س ��اواة“ ،”,و�شمل ��ت قائم ��ة اخلطباء
“”,متحدث�ي�ن“ ”,من كل قط ��اع للمجتمع ،بينهم زعماء
عمالي ��ون مثل “”,وال�ت�ر روثر“ ،”,ورج ��ال دين ،وكان
النج ��م الأ�س ��ود “�”,سي ��دين بواتي ��ه“ ”,م ��ن ب�ي�ن �أبرز
املتحدثني ،و�أعطي كل متحدث خم�س ع�شرة دقيقة .
ويف ذل ��ك الي ��وم كان “”,مارت ��ن لوث ��ر كين ��ج“ ”,عل ��ى
و�ش ��ك �أن يجل�س ،عندما قالت ل ��ه مغنية الأنا�شيد الدينية
“”,ماهالي ��ا جاك�س ��ون“”,“ :”,حدثه ��م ع ��ن حلم ��ك ي ��ا
مارت ��ن ..حدثه ��م ع ��ن حلم ��ك!“ ..”,وا�ستع ��ان الداعي ��ة

الأ�س ��ود ببع�ض كلمات ��ه املع ��دة �سل ًفا مت�شج ًع ��ا بنداءات
اجلمه ��ور يف احلدي ��ث عن حلم مل ي�س ��ع لتحقيقه وحده،
ب ��ل � ً
أي�ضا مع �آخرين مث ��ل “�”,سيدين بواتي ��ه“ ،”,وكل
القي ��ادات ال�س ��وداء املتجمع ��ة يف ال�ساح ��ة يف جمتم ��ع
متعدد الأعراق والألوان.
ولق ��د �ش ��ارك “�”,سي ��دين بواتي ��ه“”,“ ،”,مارت ��ن لوثر
كين ��ج“ ”,حلم ��ه ،و�أن�ش ��د اجلمي ��ع �أغنيته ��م املف�ضل ��ة
“�”,أح ��رار يف النهاية“ !”,لكن احلرية كان لها �ضريبة
كبرية ،فف ��ي �سنني متقارب ��ة من عقد ال�ستين ��ات اختطف
الر�صا� ��ص �أه ��م �شخ�صيت�ي�ن م ��ن دع ��اة احلق ��وق املدنية
ال�سود ،وهم ��ا داعية احلقوق “”,مالك ��ومل �إك�س“ ”,يف
 ،1965ومعلمه “”,مارتن لوثر كينج“ ”,يف . 1968
و�شع ��ر “”,بواتي ��ه“� ”,أن الأمريكيني الأفارق ��ة �أنف�سهم

غا�ضب ��ون منه ويتهمونه بالته ��اون يف تناول ق�ضاياهم،
متنا�س�ي�ن كل �أدواره ،فخ�ش ��ي �أن ينتهي م�ص�ي�ره �إىل ما
انته ��ى �إلي ��ه م�صري “”,مالك ��ومل �إك� ��س“ ،”,و“”,مارتن
لوث ��ر كينج“ ،”,فق ��رر املغادرة �إىل ج ��زر “”,البهاما“”,
للإقامة هناك.
وعندم ��ا ع ��اد “”,بواتي ��ه“� ”,إىل املهن ��ة يف وقت الحق،
اخت ��ار �أن تك ��ون عودته من ب ��اب الإخ ��راج ،حيث �أخرج
ع ��ددًا من �أف�ل�ام الرتفيه ،وبع ��د انقطاع دام ح ��وايل عقد
كام ��ل ع ��اد �إىل التمثيل م ��رة �أخرى ع ��ام  ،1988يف فيلم
“.”,“ SHOOT TO KILL ”,
ومب ��ا �أن “”,بواتي ��ه“ ”,كان �أول ممثل يتن ��اول م�شكلة
الع ��زل العن�ص ��ري يف جن ��وب �إفريقي ��ا يف اخلم�سينات،
فق ��د لع ��ب مرة �أخ ��رى �أه ��م الأدوار يف حيات ��ه وهو دور
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“”,نيل�س ��ون ماندي�ل�ا“ ،”,وذل ��ك ع ��ام  1997يف فيلم
وثائق ��ي حاز �إعج ��اب العامل ،وم ��ا من �ش ��ك �أن من �شاهد
الفيل ��م قد �صع ��ب عليه التفري ��ق بني �شخ�صي ��ة الرجلني،
�إذ �إن بواتي ��ه ج�س ��د �شخ�صي ��ة “”,ماندي�ل�ا“ ”,وك�أن ��ه
ه ��و بالفع ��ل ،فق�ضيتهم ��ا واح ��دة ،و�سنهم ��ا متقارب ��ة،
وم�شاعرهما � ً
أي�ضا متقاربة .
وح�ص ��ل “”,بواتي ��ه“ ”,يف  2002عل ��ى جائ ��زة خا�صة
مي ��ا مل�سريت ��ه الفني ��ة على ال�شا�ش ��ة الف�ضي ��ة ،كما �أنه
تكر ً
حظي باح�ت�رام وا�سع لي�س يف �أمري ��كا وحدها ،بل على
نطاق العامل ،وقد ب ��ادرت فرن�سا بتكرميه �أثناء م�شاركته
يف مهرج ��ان “”,كان“ ”,ال�سينمائ ��ي  2006يف دورت ��ه
التا�سعة واخلم�س�ي�ن ،لإ�سهاماته الت ��ي ك�سرت احلواجز
العن�صري ��ة �أم ��ام املمثل�ي�ن ال�س ��ود يف عا�صم ��ة ال�سينم ��ا
هوليوود.
وقام وزير الثقافة الفرن�سي بتقليد “”,بواتيه“ ”,و�سام
الفن ��ون برتبة فار� ��س ،وخاطبه قائال “�”,إن ��ك يا بواتيه
بطل امل�ساواة بني الرجال“.”,
ويف حف ��ل التك ��رمي� ،شكر “”,بواتي ��ه“ ”,والديه عاملي
احلقول يف البهاما ،على روح ال�صدق والكرامة واحلنان
التي اكت�سبها منهما ،كذل ��ك �شكر املخرجني الذين ك�سروا
التقلي ��د ال�سائد يف بداي ��ة انطالقت ��ه ال�سينمائية وقاموا
بتوظيف ��ه ،وا�ص ًف ��ا �إياه ��م بـ“”,الرج ��ال الذي ��ن اختاروا
تغيري النمط ال�سائد ،لأنه غري دميقراطي ،وغري �أمريكي
وغري �إن�ساين“.”,
ي�ش ��ار �إىل �أن ع ��دد زوار املهرج ��ان بل ��غ �أثن ��اء تك ��رمي
“”,بواتي ��ه“� ”,أكرث م ��ن � 30أل ًفا ،منهم � 5آالف �صحفي
و� 10آالف م�شارك ،وارتفع عدد �سكان مدينة “”,كان“”,
�أي ��ام املهرج ��ان من � 70أل ��ف ن�سم ��ة �إىل � 200ألف ن�سمة،
وعندم ��ا ج ��رى تك ��رمي املمث ��ل “�”,سي ��دين بواتي ��ه“”,
ظل ��ت القاعة تدوي له بالت�صفيق طوي�ل� ًا �إعجابًا وتقدي ًرا
مل�شواره الفني احلافل.
وكانت هناك مالحظة جديرة بالت�أمل� ،إذ �إنه عندما انتهى
احلف ��ل �صعد عمال النظافة والفرا�شون �إىل امل�سرح فنظر
�إليه ��م “”,بواتي ��ه“ ”,مبت�سمًا ،وهم يفك ��ون الديكورات
وينظفون الأر�ض باملكان�س اليدوية والكهربائية ،ويبدو
�أن ��ه تذكر حياته املا�ضية عندم ��ا كان واحدًا من ه�ؤالء يف
بداية عهده بخ�شبة امل�سرح يف فرتة ما قبل التمثيل.
و�ش ��ارك “”,بواتي ��ه“ ”,يف املهرجان ب�أف�ل�ام عدة ،ومن
الأف�ل�ام الت ��ي يتذكره ��ا حمب ��وه ،فيلم ��ه “To Sir ”,
 ”,“ With Loveال ��ذي �أج ��اد فيه جت�سيد �شخ�صية
�أ�ست ��اذ مدر�سة عام  ،1967حي ��ث كان الرجل عمال ًقا على
ال�شا�شة ،وطغت �شخ�صيته على كل ال�شخ�صيات الأخرى
ب�سب ��ب �إتق ��ان �أداء دور املدر� ��س ،ال ��ذي انت�شل جمموعة
من الطلب ��ة والطالب ��ات الالمبالني من حاف ��ة الهاوية �إىل
مواطن�ي�ن �صاحل�ي�ن وجادي ��ن يف طل ��ب العل ��م ،كما عمل
عل ��ى ت�شجيعه ��م و�إبعادهم ع ��ن �سلوكيات احتق ��ار املعلم
والإ�ساءة �إليه.
وبعي� �دًا ع ��ن ال�شخ�صي ��ات املتنوع ��ة الت ��ي لعبه ��ا
“”,بواتي ��ه“ ”,يف حيات ��ه املهني ��ة ،ف�إن ��ه � ً
أي�ض ��ا عل ��ى
امل�ست ��وى ال�شخ�ص ��ي متع ��دد اجلن�سي ��ات� ،إذ �إنه مواطن
يف ج ��زر البهاما بحكم اجلذور ،وه ��و �أمريكي اجلن�سية
بحك ��م �شهادة امليالد ،وهو كذلك بريط ��اين بحكم انتمائه
مل�ستعم ��رة بريطاني ��ة ،وكان ق ��د مت تن�صيبه ع ��ام 1974
“”,كفار� ��س“ ”,وه ��و التعي�ي�ن الذي يخوّ ل ��ه حمل لقب
“�”,سري“ ،”,ولكنه رف�ض حمل اللقب.
ويف مقابل رف�ضه حلمل لقب “�”,سري“ ،”,ف�إنه مل ميانع
�أن يع�ي�ن يف � 1997سفريًا غري مقي ��م ،وممث ًال للبهاما يف
اليابان ،وكذل ��ك �سفريًا للبهاما يف منظم ��ة الأمم املتحدة
للرتبية والثقافة والعلوم “”,اليون�سكو“.”,
ولكن ��ه يف الوالي ��ات املتح ��دة ،ميار� ��س ً
ن�شاط ��ا �سيا�سيًا
واجتماعيًا ب�ص ��ورة دائمة ويتنقل بني الواليات ،ويزور
الكليات واجلامعات متفق� �دًا الطلبة البي�ض وال�سود على
حد �سواء .
واخت�ي�ر “”,بواتي ��ه“ ”,يف �أتالنت ��ا بوالي ��ة جورجي ��ا
كواح ��د م ��ن ب�ي�ن � 13أمريك ًي ��ا “�”,س ��ود“ ،”,كان ��ت لهم
ب�صم ��ات م�ؤث ��رة وا�ضح ��ة عل ��ى جمتم ��ع الأمريكيني من
�أ�ص ��ول �إفريقية ،وذل ��ك اعرتا ًفا ب ��الأدوار احلقيقية التي
ق ��ام به ��ا يف حياته ولي� ��س �أدواره التمثيلي ��ة فقط ،حيث
كرمه �أوبام ��ا �ضمن � 50شخ�صية قائ ًال “”,ه�ؤالء الرجال
والن�س ��اء املهيب ��ون ي�أت ��ون من جمي ��ع الأو�س ��اط ،لكنهم
يت�شاط ��رون �سمة واحدة هي �أن كل واحد منهم كان عامل
ناق�صا والتزم بتح�سينه عرب
تغيري ،وكل منهم ت�أمل عاملًا ً
مواجهة م�صاعب جمة على امتداد م�شوار حياته“”,
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ماذا يعني أن يكسر «فالح» أسود جدار العنصرية في هوليوود؟

سيدني بواتييه الممثل األسطورة كان في طليعة
ً
سينمائيا بموهبته الكبيرة
تحرير السود األميركيين
هوفيك حبشيان

َمن ال يتذكر الطبيب األسمر الوسيم الطويل القامة الذي
يزور عائلة الفتاة التي يحبها لطلب يدها من أهلها ،في
الفيلم الطليعي “هل تعلم َمن سيأتي إلى العشاء؟” لستانلي
كرايمر؟ حمل هذا الطبيب الثالثيني المحترم مالمح الممثل
ً
رجال أسود البشرة يطلب يد فتاة
سيدني بواتييه ،ولكونه
بيضاء من عائلة ميسورة ،فكان يواجه واحدة من أقسى
التجارب في حياته.
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الفيل ��م خ ��رج يف الع ��ام  ،1967يف الف�ت�رة الت ��ي كان ��ت
ب ��د�أت تتغري فيها �أحوال الأفارق ��ة الأمريكيني يف �أمريكا،
و�أ�صب ��ح من كال�سيكي ��ات هوليوود يف ما بع ��د .هذا فيلم
�شاه ��ده �آبا�ؤنا وقد ورثناه نحن الأجيال التالية منهم ،مع
كل ما حمله بالن�سبة للفئ ��ات امل�سحوقة من معنى و�أبعاد،
ج ��اءت يف اطار من الكوميديا الهادف ��ة .وقد ب ّثته �شا�شات
التلف ��زة مرار ًا وتك ��رار ًا كوجبة �سينمائي ��ة خفيفة تنا�سب
اجلمي ��ع ،ثم دخل معاج ��م ال�سينما� .سي ��دين بواتييه كان
الراب ��ح الأك�ب�ر ،فقد َّ
“جنم” من بعده ،وب ��ات من ال�صعب
تخيّل الفيل ��م من دون ح�ضوره الآث ��ر .ويف حلظة رحيله
عن  94عام ًا ،تبقى �صورته يف ال�سيارة �إىل جانب كاثرين
هاوتون ،من �أول امل�شاهد التي جتتاح املخيلة ،بالرغم من
ان الرج ��ل لعب يف ع�شرات الأفالم من ��ذ بداياته يف مطلع
اخلم�سينات.
قب ��ل دن ��زل وا�شنط ��ن ومورغ ��ان فرمي ��ان ووي ��ل �سميث
وغريهم م ��ن الأفارق ��ة الأمريكي�ي�ن الذين غ ��زوا ال�سينما
الأمريكي ��ة والهوليوودي ��ة ،كان هن ��اك م ��ا ي�سمى �سيدين
بواتيي ��ه .معلوم ��ة يج ��ب تذكريه ��ا للجيل اجلدي ��د الذي
يجه ��ل الرجل اال�سطورة الذي كان من رواد حركة حترير
ال�س ��ود �سينمائي ًا ،و�أول مم ّثل ا�ستط ��اع حماربة التنميط
والعن�صري ��ة يف هولي ��وود ،ولو ب�سيناريوه ��ات مكتوبة
ب�أي ��اد بي� ��ض .وهو تاريخي� � ًا �أول ممثل �أ�سم ��ر نال جائزة
“�أو�س ��كار” �أف�ضل ممثل ع ��ن دوره يف “زنابق احلقل”
لرال ��ف نيل�س ��ون يف الع ��ام  ،1964باال�ضاف ��ة �إىل ف ��وزه
بـ”الكرة الذهبي ��ة” وجائزة التمثي ��ل يف مهرجان برلني.
ه ��ذا كله قب ��ل �أربع �سنوات فق ��ط من اغتي ��ال مارتن لوثر
كينغ.
�صحي ��ح ان “ه ��ل تعل ��م َم ��ن �سي�أت ��ي �إىل الع�ش ��اء؟” بات
الأكرث تعبري ًا ع ��ن كيان بواتييه ،وذلك لرمزيته ولأهميته
يف �إط�ل�اق م�سريته عاملي ًا ،وملثول ��ه �أطول فرتة ممكنة يف
وج ��دان امل�شاهدين� ،إال �أن للرجل م�ساهم ��ات فنية �أخرى
كث�ي�رة ،و�أدوار ًا مهمة ال ميكن جتاهلها ،وهي �أدوار لعبها
ب�إتق ��ان �شديد يف عدد من الأف�ل�ام� ،أبرزها“ :امل�ستفزون”
( )1958ل�ستانل ��ي كرامي ��ر؛ فيل ��م مغام ��رة ع ��ن �سجينني
فاري ��ن� ،أحدهم ��ا �أ�سود والآخ ��ر �أبي� ��ض .م�شكلتهما انهما
مقي ��دان بع�ضهم ��ا ببع� ��ض ،الأم ��ر ال ��ذي يعني ان ��ه يجب
عليهم ��ا التع ��اون للنج ��اة مع� � ًا� .إىل جان ��ب بواتييه ،جند
النج ��م الكبري ت ��وين كرتي�س ،والفيلم ُر�ش ��ح وقتها لت�سع
جوائ ��ز �أو�سكار نال منه ��ا جائزة الت�صوي ��ر وال�سيناريو
الأ�صلي .فيلم �آخر ،ه ��و “بورغي وبي�س” ( ،)1959هذه
املرة حتت �إدارة املخرج الكبري �أوتو برميينغر ،كان مهم ًا
يف �سريت ��ه .الفيلم م ��ن نوع امليوزيكال وه ��و مقتب�س من
عمل �أوبرايل يعود �إىل العام  ،١٩٣٥خلق جد ًال كبري ًا عند
عر�ض ��ه ،وا ُتهم بتنميط ال�س ��ود واال�ستحواذ الثقايف على
خلفية حب و�صداقة ،عنف وخمدرات.
دائم� � ًا يف الئح ��ة الأف�ل�ام املهمة الت ��ي م ّثل فيه ��ا بواتييه،
جن ��د “كروم يف ال�شم� ��س” ( )1961لدانيال برتي .تدور
احلكاي ��ة يف اخلم�سيني ��ات� :أبطالها �أف ��راد عائلة �أمريكية
فق�ي�رة من �أ�صول �أفريقية تعي�ش يف �شقة �صغرية يف �أحد
�أحي ��اء جنوب �شيكاغو .الأم الأرملة تتلقى ذات يوم �شيك ًا
بقيم ��ة ع�شرة �آالف دوالر ،وهو مبل ��غ الت�أمني على احلياة
ال ��ذي كان ح�ص ��ل علي ��ه زوجها ،فيب ��د�أ اجلمي ��ع يف ر�سم
خط ��ط مل�ستقبله :ه ��ذا يريد �شراء من ��زل يف حي حمرتم،
وذاك يطم ��ح �إىل ان�شاء م�شروع لبي ��ع اخلمور� .أما روث،
زوج ��ة اب ��ن الأرملة الذي يلع ��ب دوره بواتيي ��ه ،فال تريد
�س ��وى �أن تتوفر لها فر�ص ��ة لك�سب عي�ش الئق يتيح لها �أن

تربي ابنهما ب�شكل �سليم .كيف ميكن �أن نن�سى �أي�ض ًا “�إىل
اال�ست ��اذ ،مع حبي” ( )1967وهو واح ��د من �أ�شهر �أفالم
بواتيي ��ه ،الذي يتحدّث عن م�شكل ��ة العن�صرية يف مدر�سة
داخلية بريطانية .خمرج الفيل ��م هو جيم�س كالفيل الذي
اقتب�س هن ��ا �سرية ذاتية .مارك ثاك�ي�راي (بواتييه) �شاب
�أ�سم ��ر الب�شرة يوافق عل ��ى التدري� ��س يف ثانوية لندنية،
ت�ض ��م جمموعة من املراهق�ي�ن من البي� ��ض املتحدرين من
الطبقة الفقرية ،واملنغلقني على كل �أ�شكال احلوار .الكثري
م ��ن ال�صدامات حتدث يف هذا املكان ،بالتزامن مع �صعود
التع�صب �ضد ال�سود يف فرتة ال�ستينيات ،لكن يف النهاية
يلج� ��أ اال�ست ��اذ �إىل �أ�ساليبه اخلا�صة بعي ��د ًا من النظريات
الدرا�سي ��ة .يذك ��ر �أن بواتيي ��ه �أعاد متثيل ه ��ذا الدور بعد
ثالثني عام ًا يف م�سل�سل تلفزيوين.
يبقى “يف حرارة الليل” ( )1967للمخرج القدير نورمان
جيوي�سون ،ال ��ذي يُعد من �أهم �أفالمه ،ورفعه �إىل م�صاف
كب ��ار املمثلني من خالل واحد من �أه ��م �أدواره .الفيلم نال
ق�صة
خم�س �أو�سكارات من بينها �أف�ضل فيلم ،وهو يحكي ّ
فريجي ��ل تيبز� ،شرطي �أ�سود من �شم ��ال الواليات املتحدة
يت ��ورط يف حتقيق جتري ف�صوله يف منطق ��ة ّ
كل �سكانها
من العن�صري�ي�ن .مع هذا العمل اجلمي ��ل ،تكر�س بواتييه
نهائي� � ًا وب ��ات ل ��ه جمه ��وره ال يف �أمريكا فح�س ��ب ،بل يف
الع ��امل و�أ�صبح الأعل ��ى �أجر ًا يف هولي ��وود لفرتة معينة.
حقب ��ة ال�ستينيات ابت�سمت يف وجه ��ه ،وجملة “فرايتي”
كتب ��ت عن ��ه يف الع ��ام  1968ب�أن ��ه �أف�ض ��ل مم ّث ��ل يف ذلك
الع ��ام من بني ال�س ��ود والبي�ض جمتمع�ي�ن .ويقول الناقد
ال�سينمائ ��ي خليل حنون ،ب�أنه �شاهد ه ��ذا الفيلم �أكرث من
 ٤م ��رات وال يرتدد يف م�شاهدته كلم ��ا �سنحت له الفر�صة
 ،فهن ��اك يف الفيل ��م “مب ��ارزة �أدائي ��ة رائعة ب�ي�ن بواتييه
ورود �ستايغ ��ر ال ��ذي ف ��از يومه ��ا بالأو�سكارع ��ن دوره
في ��ه” .ويتاب ��ع قائ�ل ً�ا“ :ه ��ذا الفيل ��م �شهد لأول م ��رة على
ال�شا�شة رج ًال �أ�س ��ود ي�صفع رج ًال �أبي�ض ،وهذا الأمر كان
ممنوع� � ًا يف عرف هوليوود .كم ��ا كان �أول فيلم ملون من
بطولة �شخ�صية �سوداء ،فمديرو الت�صوير كانوا يجدون
�صعوب ��ة يف �إ�ضاءة وجوه املم ّثل�ي�ن ال�سود بالألوان ،لكن
مع هذا الفيلم اكت�شفوا اخللطة الإ�ضائية املنا�سبة».
مل يكن بواتييه ممث ًال ك�سائر املمثلني الباحثني عن ال�شهرة
واالع�ت�راف ،ب ��ل كان ملتزم� � ًا ونا�شط� � ًا يف جم ��ال حقوق
ج�س ��د “الكرام ��ة والف�ضيلة”
الإن�س ��ان ،ال �سيم ��ا ال�سودّ .
كم ��ا يقول عنه باراك �أوباما� .أ�صله من الباهاما�س ،ولكنه
ج�سد القي ��م الأمريكي ��ة التي �س ��ادت يف مرحلة
خ�ي�ر م ��ن ّ
م ��ن املراحل على ال�شا�شة دفاع ًا ع ��ن العي�ش بني الأعراق.
كث�ي�رون يدينون ل ��ه ولن�ضاله وملوهبت ��ه ول�شعبيته ،فهو
�ش� � ّرع الطريق جليل كامل من املمثلني الأمريكيني الأفارقة
الذي ��ن ذكرنا بع�ضهم �آنف� � ًا .بالن�سبة للجي ��ل الذي اكت�شفه
يف ال�ستين ��ات ،ظل بواتييه رمز ًا ال يخب ��و .انه ال�شخ�ص
الفخ ��ور ال ��ذي ال يبل ��غ الغ ��رور ،الطي ��ب ال ��ذي ال يغ ��دو
�ساذج� � ًا ،املرهف ال ��ذي ال ي�سقط يف ف ��خ البكائيات .وهو
�أي�ض� � ًا ،قب ��ل �أي �شيء �آخ ��ر ،قا�س بال قطرة �ش ��ر يف دمه.
�شخ�صي ��ة منوذجية عرفت ال�سينم ��ا كيف توظفها ،وعرف
ال�سينمائيون الذين عملوا معه كيف يتعاملون مع �سحره
وح�ضوره الكاريزمات ��ي ،م�ستغلني احلاجة الق�صوى �إىل
مم ّث ��ل يع�ب�ر عن هم ��وم ال�س ��ود لتحويله جنم� � ًا .مل يلعب
يف حت ��ف �سينمائي ��ة خالدة ،ولكن دخ ��ل التاريخ من بابه
الوا�س ��ع .ابن فالحني� ،أمي ،هاجر �إىل بلد الفر�ص �أمريكا
حي ��ث عمل يف بداية حيات ��ه يف مهن بال قيم ��ة منها غ�سل
ال�صح ��ون ،ف�أ�صبح “رمز ًا جن�سي ًا” يف فرتة مل يكن مم ّثل
�أ�س ��ود يحلم بتب ��ادل ُقب ًال مع مم ّثلة بي�ض ��اء على ال�شا�شة.
�أغل ��ب الظن انه مل يكن ليتخيل يومها �أن �أمريكا �ستنتخب
بع ��د ب�ضعة عقود ،رئي�س� � ًا �أ�سود (�أوبام ��ا) �سيق ّلده و�سام
احلرية الرئا�سي.
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سيدني بواتييه..

ً
انقالبا في السينما
أدوار ثورية ُتحدث
نديم جرجوره
ي�صع ��ب التغا�ض ��ي ع ��ن بع� ��ض الراه ��ن الأمريك ��ي ،يف
منبثق من رحيل املمثل �سي ��دين بواتييه ( 1927ـ
ت�أ ّم � ٍ�ل
ٍ
ٌ .)2022
بع�ض متم ّثل بانتخاب �أول �أفرو�أمريكي رئي�س ًا
للوالي ��ات املتحدّة الأمريكية ،ب ��اراك �أوباما ( 4نوفمرب/
ت�شرين الث ��اين  ،)2008ومبكانة �أفرو�أمريكيني كثريين
يف احلياة الأمريكية.
بواتيي ��ه �سيبق ��ى �أحد �أب ��رز �صانعي الراه ��ن الأمريكي،
�ام عن�ص ��ري �أبي� ��ض يف “قلع ��ة
باخرتاق ��ه ج ��دران نظ � ٍ
�ور فاعل ل ��ه يف عا�صمة
الدميقراطي ��ة” ،وبفر� ِ��ض ح�ض � ٍ
حافل
�ار ٍ
الف ��ن ال�ساب ��ع (هولي ��وود) ،ويف مواكب ��ة م�س � ٍ
بال�صدام ��ات والنزاع ��ات ،امل�ؤ ّدي ��ة �إىل انق�ل�اب �أق ��دار
مُكافح�ي�ن يومي�ي�ن ،ل�سنني مديدة ،من �أج ��ل ّ
حق طبيعي
له ��م ب� ��أنْ يكونوا ب�شر ًا يف بل ��دٍ ي�أتونه ق�س ��ر ًا ،فيُع َّذبون
ويُق َتل ��ون و ُي َذ ّلون ،قبل �أنْ يتم ّكن ��وا ،جي ًال تلو �آخر ،من
لرجل يُدع ��ى �أوباما بلوغ
�ام عدّة ،ما يُتيح ٍ
حتطيم �أ�صن � ٍ
البيت الأبي�ض .الأ�سماء كثرية.
ق ��درة بواتيي ��ه عل ��ى �أن يك ��ون جنم� � ًا يف زم ��ن التح ّكم
الأبي� ��ض ّ
أدوار ُت�ساهم،
بكل �شيءٍ  ،وبراعت ��ه يف ت�أدي ��ة � ٍ
�كل �أو ب�آخ ��ر ،يف تغي�ي�ر واق � ٍ�ع ،ومت ّكن ��ه م ��ن �إيجاد
ب�ش � ٍ
معادالت تبغ ��ي انت�صار ًا لل�سود يف تلك القلعة املخادعة،
ٍ
لن�ضال مي ��دا ّ
ين ،يرتافق
م�سائل جتع ��ل املهنة انعكا�س� � ًا
ٍ
أنا�س ي�صنعون تاريخ� � ًا بعد ُ�صنعهم تغيرياً:
ون�ضاالت � ٍ
مارت ��ن لوث ��ر كين ��غ ،حمم ��د عل ��ي ،الفه ��ود ال�س ��ود� ،أمّة
الإ�سالم ،ب�صرف النظر عن ف�ضائح ومعارك داخلية.
�سي ��دين بواتيي ��ه �سيك ��ون وجه� � ًا مطلوب� � ًا يف الوع ��ي
اخرتاقات جمّة ،ت�ساهم يف حتوّ ل عد ٍد
جماعي ،لتحقيق
ٍ
جماالت
ري من الأفرو�أمريكيني �إىل جنوم م�ؤ ّثرين يف
ٍ
كب ٍ
�أمريكية خمتلف ��ةَ “ .ك َ�شف لنا كيف نبلغ النجوم” ،تقول
ووب ��ي غولدب�ي�رغ يف وداع بواتيي ��ه .هذا تعب�ي ٌ�ر يُذ ِّكر
أنا�س م�شاهري ،يرون يف �أفعالِ
بتعابري �أخرى ينطق بها � ٌ
�اف لهم ت�أ�سي�س ًا لتغيري جذري ،ت�شوبه م�صائب �إىل
�أ�س�ل ٍ
ع�صي على التو ّقف“ .بف�ضل �أدواره الثورية،
الآن ،لك ّنه
ٌّ
ُج�سد (بواتييه) ،بف�صاحةٍ ،الكرامة
وموهبته املتف ّردة ،ي ِّ
والنعم ��ة ،ويك�ش ��ف ق ��وّ ة �أفالم ��ه يف �أن جتمعن ��ا مع ًا”،
يقول باراك �أوباما.
قول لإدي موريف يف حممد علي
مع هذا ،يمُ كن ا�ستعارة ٍ
لو�ص ��ف بواتييه ب ��ه ،ل�شدّة ما فيه من تطاب � ٍ�ق ،و�إن يكن
خفي� � ًا �إىل ح ّد م ��ا“ :جميع ال�سود الذي ��ن يُنجزون �أفعا ًال
رائعة والفتة لالنتباه يف الريا�ضة والأعمال واملو�سيقى
وال�سيا�س ��ة� ،أمث ��ال ماي ��كل ج ��وردان و�أوب ��را وينف ��ري
وب ��اراك �أوبام ��ا ،مدين ��ون ملحم ��د عل ��ي ب�إجنازاته ��م”.
يق ��ول �أي�ض� � ًا“ :عل ��ي م�س�ؤول ع ��ن ّ
كل احلا�ص ��ل الحق ًا:
بقول كهذا.
“�أنا الأعظم” .مل ن�سمع رج ًال �أ�سود يتل ّفظ ٍ
�أ�شع ��ل الفتيل .فكرة “الأ�سود جمي ��ل” عائدة �إليه .قبله،
كلم ��ة “�أ�س ��ود” تعن ��ي �شتيم ��ة ( .)...بالن�سب ��ة �إ ّ
يل� ،إ ّنه
�أعظ ��م الكائن ��ات (الت ��ي عا�شت) عل ��ى الأر� ��ض” (املجلة
ال�سينمائي ��ة الفرن�سي ��ة “برومي�ي�ر” ،مار� ��س�/آذار
.)2021
لبواتيي ��ه �ش ��ي ٌء من ه ��ذا .يف فيل ��م «يف لهي ��ب الليل» ،
لنورم ��ان جاي ��زون ( ،)1967ي� ��ؤدّي بواتيي ��ه �شخ�صية
�شرط � ّ�ي �أ�س ��ود يف فيالدلفيا ،يُح ِّق ��ق يف جرمية قتل يف
امل�سي�سيبي بعد ا ّتهامه بها ب�سبب لون ب�شرته .يف “خمِّن
م ��ن �سي�أتي �إىل الع�شاء ل�ستانلي كرامير ( ،)1967يظهر
طبيب� � ًا المع ًا و�أ�ستاذ ًا يف الط � ّ�ب �إىل جانب �شابّة بي�ضاء
( 23عام ًا) ،تدعوه �إىل ع�شاء منزيل ل ُتع ّرفه �إىل والديها،
منت�صف �ستيني ��ات القرن الـ .20قبلهما ،يُ�شارك بواتييه
يف “زبي � ٌ�ب يف ال�شم� ��س لدانيال ِب�ْت�ررْ ي ( ،)1961غارق ًا
يف ع ��امل �شيكاغو ،منت�صف خم�سيني ��ات القرن املا�ضي،
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ب� ّ
أحوال قا�سية و�صدامات تبدو
�كل ما يف هذا العامل من � ٍ
ك�أ ّنها غري منتهية .هذه مناذج قليلة للغاية� ،إزاء ع�شرات
الأفالم والأعم ��ال التلفزيونية والوثائقيات التي له فيها
مهن ٌة �أو �أكرث.
�ام واح ��د فق ��ط على
«يف لهي ��ب اللي ��ل” ،املُنج ��ز بع ��د ع � ٍ
ت�أ�سي� ��س “ح ��زب الفه ��ود ال�س ��ود”� ،سيك ��ون “فيلم� � ًا
�سيا�سي� � ًا بامتي ��از” ،بح�س ��ب تعليق ��ات نقدي ��ة متف ّرق ��ة.
الت ��و ّرط يف امل�سي�سيب ��ي ،زم ��ن التوحّ � ��ش العن�ص ��ري
الأبي� ��ض ،جز ٌء من معرك ��ةٍ �أ�سا�سية لبواتيي ��ه يف م�سار
انتزاع احلقوق املدنية (الطبيعية �أ�ص ًال) لل�سود� ،سلمي ًا.
عام واحدٍ
“خ ِّم ��ن من �سي�أتي �إىل الع�ش ��اء” يُنجز بعد ٍ
على اغتيال مارتن لوثر كينغ (� 4إبريل/ني�سان .)1968
ه ��ذه لن تكون عابرة ،بل �إ�ش ��ارات �إىل كيفية �إلغاء احل ّد
�الُ ،ي ��راد له �أن يك ��ون انت�ص ��ار ًا ٍّ
حلق
الفا�ص ��ل بني ن�ض � ٍ
وا�شتغال �سينمائي يُ�ساهم� ،إىل جانب الن�ضال،
مه ��دور،
ٍ
نظام �أمريكي
�ة
�
ي
عن�صر
جدار
يف
كبري
�ب
�
ق
ث
�داث
يف �إح �
ِ
ٍ
ٍ
متكامل ،له يف هوليوود حيّز وا�سع.
�أ�ص ��دق و�ص � ٍ�ف الن�شغ ��ال �سي ��دين بواتيي ��ه“ ،املمث ��ل
الأ�سط ��وري” (�إتي ��انّ �س ��وران ،ال�صحيف ��ة اليومي ��ة
الفرن�سية “لو فيغارو” 7 ،يناير/كانون الثاين ،)2022
يف ُ�صن ��ع تغيري ج ��ذري وعمي ��ق يف �أم�ي�ركا ،يكمن يف
�ول للممثل م ��ارك روفالو“ :فور ًا ،يتم ّك ��ن بواتييه من
ق� ٍ

تبدي ��د املفه ��وم املنح ��رف والفاح� ��ش للتف ��وّ ق الأبي�ض،
بطريقةٍ �إن�سانية وفنية وكرمية رائعة” .فهو ،باخت�صار
أفالم خمتلفة“ ،يف زم � ٍ�ن �شاهدٍ على
�شدي ��د ،يُ�ش ��ارك يف � ٍ
�أنّ الأ�س ��ود الآخ ��ر ال ��ذي يعم ��ل يف اال�ستديوه ��ات ه ��و
ما�سح الأحذي ��ة” ،يقول بواتيي ��ه ( .)1988هذا يُ�شعره
ب�أ ّن ��ه وحيدٌ ،لك ّنه يُدرك متام� � ًا �أنّ الطريق ُتف َتح لالحقني
ب ��ه� ،أمث ��ال �إدي م ��وريف وريت�ش ��ارد براي ��ور وع�شرات
الآخري ��ن ،الذين يُكمل ��ون تلك الطريق من بع ��ده�“ :إنيّ
نو ٌع من � ٍأب لهم� ،إذ �إنيّ فتحتُ �أمامهم الباب».
هذا لن يكون عادي ًا� .صنيعُه ال�سينمائي ،وتد ّرجه الهادئ
والثاب ��ت والعميق من ممثل ع ��ادي �إىل م�ؤ ّثر يف امل�شهد
ال�سينمائ ��ي العام ،يف زم ��ن االنغ�ل�اق والتقوقع والنبذ
والكراهية ،ي�ؤدّيان (ال�صنيع والتد ّرج) �إىل �إ�شاعةِ حالةٍ
م ��ن التح ّررُ ،ت�شب ��ه كثري ًا تلك احلالة نف�سه ��ا من التح ّرر
يف االجتماع وال�سيا�سة واحلقوق املدنيّة.
الئح ��ة �أعمال ��ه طويلة� .أف�ل�ا ٌم عدّة له تتف ��وّ ق على �أخرى
يف جمالياتها وان�شغاالتها الدرامية والفنية ،و�أي�ض ًا يف
م�سائله ��ا االجتماعية والثقافي ��ة والفكرية .لذا ،يُفرت�ض
برحيل ��ه �أن يدف ��ع �إىل ا�ستعادة حقب ��ة وقراءتها جمدّد ًا،
و�إىل الت�أ ّك ��د ،م ��رة �أخرى� ،أ ّنه يمُ كن حتقي ��ق ما ُيظنّ �أ ّنه
م�ستحيل� ،أحيان ًا.
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يأت
إحزر من لم ِ
إلى العشاء
سمير عطا هللا
غ�ّي�رّ �سيدين بواتيي ��ه يف طبيعة العالق ��ة بني البي�ض
والأف ��رو �أمريكيني ،بقدر ما �ساهم يف تغيريها مارتن
لوثر كينغ وكبار الدع ��اة واملنا�ضلني .معه ،حلت على
ال�شا�ش ��ة� ،ص ��ورة ال�ش ��اب الأ�سود الأك�ث�ر و�سامة من
البطل «الأبي�ض» والهادئ املثقف الذي  -للمرة الأوىل
يف تاري ��خ هوليوود  -هو من ي�سحر امل ��ر�أة البي�ضاء
ويجع ��ل الأمريكي�ي�ن يقفون يف طواب�ي�ر ال نهاية لها،
�أمام دور ال�سينما.
كان وال ��د �سي ��دين بواتييه مزارع ًا يف ج ��زر من جزر
البهاما� ��س .ومل ي�ستط ��ع ه ��و �أن يح�صل م ��ن التعليم
�أك�ث�ر مما ميكنه من ق ��راءة �صحيفة .لكن ��ه بني العمل
ميكانيكي� � ًا وبني درا�سة التمثي ��ل باجتهاد ،وجد نف�سه
يلع ��ب دور البطول ��ة يف فيل ��م املخ ��رج �ستانلي كرامر
«�أح ��زر م ��ن ج ��اء �إىل الع�ش ��اء» ،وه ��ي حكاي ��ة طالبة
بي�ض ��اء تدع ��و زميلها الأ�س ��ود �إىل الع�ش ��اء يف منزل
�أهلها ،وعندما يكت�شف الأهل �أن �ضيف ابنتهما �أ�سود،
يت�سربل اجلميع ،ويب ��د�أ �أحد �أجمل الأفالم يف تاريخ
ال�سينم ��ا .جميع املمثلني كانوا من فئ ��ة العمالقة ،لكن
النا�س ت�سم ��رت �أمام �أول �أ�سود يلع ��ب دور البطولة:
لي� ��س دور الكاوب ��وي ،وال دور الفار م ��ن العدالة ،بل
دور «الزجني» املتفوق و�سامة وثقافة وخلق ًا.
بعدها �أ�صب ��ح بواتييه يلعب الأدوار الرئي�سية يف كل
الأفالم الت ��ي ي�شار فيها ،وما ب�ي�ن ح�ضوره الإن�ساين
الراق ��ي ،وح�ض ��ور حمم ��د عل ��ي كالي الق ��وي ،وم ��ا
�أدخ ��ل الأف ��رو �أمريكيون م ��ن غناء وج ��از ومو�سيقى
وكوميدي ��ا� ،أ�صب ��ح الفن ه ��و القوة امل�ؤث ��رة �أكرث من
غريه .وظلت �صورة بواتييه ،الذي غاب عن  94عام ًا،
يف �صدر اللوحة امل�شرتكة.
م ��ا بني بدايات بواتيي ��ه وغيابه تغري ع ��امل ب�أكمله ما
بني العبودية واحلري ��ة .تغريت �أمريكا برمتها ،وقبل
�أ�سابي ��ع فق ��دت كولن ب ��اول ،ال ��ذي كان قائ ��د الأركان
ووزير الدف ��اع ووزير اخلارجي ��ة .و�أ�صبحت وزيرة
اخلارجية امر�أة و�سم ��راء �أي�ض ًا (كوندوليزا راي�س)،
كم ��ا عين ��ت كام ��اال هاري� ��س �أول نائب ��ة للرئي�س ،من
�أ�صول هندية وكاريبية مع ًا ،مثل بواتييه.
هذا ما يتعارف على ت�سميته الآن «القوة الناعمة»� .أي
كل م ��ا هو بعيد عن القوة والعنف .وكانت يف �أذهاننا
على م ��دى ال�سن�ي�ن �ص ��ورة الأت ��راك و«االنك�شارية»،
والآن كيفم ��ا قلب ��ت قن ��وات التلفزي ��ون ،حمك ��وم ب�أن
ت�شاه ��د �أ�سراب� � ًا م ��ن الفاتن ��ات الأر�ستوقراطيات من
خمتلف الأعمار .يرافق ذلك دعاية فعالة وغري مبا�شرة
لل�صناعات واملنتوجات الرتكية.
�صنع ��ت هولي ��وود ج ��زء ًا كبري ًا م ��ن �ص ��ورة �أمريكا،
ولعب ��ت دور ًا كب�ي�ر ًا يف الرتويج للنم ��وذج الأمريكي
وتهدمي النموذج ال�سوفيات ��ي .ومن �أهم ما فعلت �أنها
ترك ��ت �سي ��دين بواتيي ��ه يرف ��ع ال�ستارة ع ��ن النجوم
ال�سود.

