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شاشات العالم

أنغ لي :أوديسة «أكاذيب الدولة» األميركية
في الوقت الذي
تتزايد فيه المخاوف
من تناقضات
دونالد ترامب،
وشخصيته المتقلبة
واإلشكالية ،يأتي
فيلم «الشوط األول
الطويل في مسيرة
بيلي لين» في
التوقيت المالئم
لدق ّناقوس الخطر.
إذ يذكر بالفظائع
التي أفرزتها
«األكاذيب الرسمية»
إلدارة جورج بوش
االبن...

مشهد من
«الشوط األول
الطويل في
مسيرة بيلي لين»

باريس ــ عثمان تزغارت
ينتمي السينمائي الـتــايــوانــي املقيم
في الواليات املتحدة أنغ لي (،)1954
إلـ ــى ص ـن ــف ن ـ ــادر م ــن الـسـيـنـمــائـيــن
(سـ ـبـ ـيـ ـلـ ـب ــرغ ،س ـ ـ ــودرب ـ ـ ــرغ ،األخـ ـ ـ ــوان
ك ــوه ــن ،)...الــذيــن يـضـعــون قــدمــا في
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـه ــول ـي ــودي ــة وأخ ـ ـ ــرى فــي
سينما املــؤلــف املـسـتـقـلــة عــن هيمنة
االس ـ ـتـ ــوديـ ــوهـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى .فـ ــي كــا
ال ـص ـن ـف ــن ،أبـ ـ ــدع امل ـع ـل ــم ال ـت ــاي ــوان ــي
وتألق .فقد نال أوسكار أفضل مخرج
عـ ــن ف ـي ـل ـمــن م ـت ـب ــاع ــدي ــن ت ـم ــام ــا فــي
موضوعيهما وسماتهما اإلخراجية
واألس ـ ـل ـ ــوب ـ ـي ـ ــة :رائ ـ ـع ـ ـتـ ــه ال ـح ـم ـي ـم ــة
والـجــريـئــة «جـبــل بــروكـبــاك» (،)2005
ال ـتــي ح ــازت أي ـضــا «األسـ ــد الــذهـبــي»
في «مهرجان البندقية» ،و«حياة بي»
(أو «أوديـســة بــي»  )2012املــوجــه إلى
الـجـمـهــور ال ـعــريــض ،وق ــد ن ــال أيـضــا
أربـ ـع ــة أوس ـ ـكـ ــارات أخ ـ ــرى ب ـمــا فيها
أفضل إخراج.
ش ـك ـلــت هـ ــذه االزدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة الزمـ ـ ــة فــي
م ـ ـس ـ ــاره .بـ ـع ــد رائـ ـعـ ـت ــه اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
ال ـح ـم ـي ـم ـي ــة «ال ـ ـع ـ ـقـ ــل والـ ـ ـع ـ ــواط ـ ــف»
(ّ ،)1995
قدم «النمر والتنني» (،)2000
وه ــو فـيـلــم حــركــة م ــن صـنــف الـكــونــغ
فــو ّ
نصبه على عــرش شـبــاك التذاكر
الـعــاملــي .ثــم ارت ـمــى أكـثــر فــي أحـضــان
هوليوود ،بفيلم مقتبس من املسلسل
الـتـلـفــزيــونــي «ه ــال ــك .)2003( »Hulk
لكنه سرعان ما عاد الى سينما املؤلف
بــرائ ـع ـتــه األشـ ـه ــر «ج ـب ــل ب ــروك ـب ــاك»
( .)2005وبـعــد تحفة حميمية أخــرى
هي «شهوة وحذر» ( ،)2007عاد ّ
وقدم
«ح ـي ــاة ب ــي» ،وه ـك ــذا دوالـ ـي ــك ...حتى
أن البعض لقبه بـ «براهما السينما»
(راج ـ ــع الـ ـك ــادر أدن ـ ـ ــاه) ،أسـ ــوة بــاإللــه
الهندي الذي شطر روحه الى نصفني،
ّ
ل ـيــولــد مـنـهــا «ف ـي ـش ـنــو» ،إل ــه ال ـب ـنــاء،
و«شيفا» إله الهدم!
وإذا بــامل ـع ـلــم ال ـت ــاي ــوان ــي ي ـح ـقــق في
فيلمه الجديد «الشوط األول الطويل
في مسيرة بيلي لني» ( 113د ـ )2016
معجزة تـكــاد تـكــون إلـهـيــة! فقد التأم
شـ ـط ــرا روحـ ـ ــه ه ـن ــا ف ــي ع ـم ــل يـحـمــل
بصماته األسلوبية كواحد من أقطاب
سـيـنـمــا امل ــؤل ــف ،وي ــداع ــب ف ــي الــوقــت
ذاتــه أوت ــار االسـتـعــراض الهوليودي،

بما يؤهله الكتساح شباك التذاكر.
يأتي هذا الفيلم ،الذي بدأت عروضه
فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـع ــامل ـي ــة أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،فــي
توقيت مــوات للغاية .توقيت لم يكن
لـيـخـطــر ف ــي ب ــال امل ـخ ــرج ح ــن ش ــرع،
قبل ثالث سنوات ،في اقتباس قصته
مـ ــن رواي ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــات ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،بــن
فــاونــن ،كــانــت قــد ص ــدرت عــام .2012
في الوقت الــذي تتزايد املخاوف عبر
ال ـعــالــم م ــن الـشـطــط والـتـقـلــب الـلــذيــن
ي ـت ـســم ب ـه ـمــا أسـ ـل ــوب ح ـكــم الــرئ ـيــس
االم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،دون ــال ــد ت ــرام ــب،
يعيد هذا الفيلم إلى األذهان «أكاذيب
ال ــدول ــة» ال ـتــي شـكـلــت ح ـجــر ال ــزاوي ــة
في السياسة األميركية في ظل إدارة
جورج بوش االبن.
يروي الفيلم قصة الجندي األميركي
بيلي لــن ،ورفــاقــه الخمسة فــي فرقة
الـنـخـبــة «بـ ــرافـ ــو» ،ال ــذي ــن وق ـع ــوا في
ك ـمــن نـصـبــه «م ـت ـط ــرف ــون» ف ــي بـلــدة
معزولة قرب ديالي ،في العراق ،أثناء

االح ـ ـتـ ــال ُاألمـ ـي ــرك ــي .وكـ ـ ــاد أع ـض ــاء
الفرقة أن يقتلوا ،على غــرار قائدهم،
لوال بسالة بيلي الذي لم يتردد ـ كما
تزعم الدعاية الرسمية  -في االلتحام
جسديًا مع «متطرف» هاجمه بسكني،
فقلبها بيلي على رقبته ونحره!

يروي العمل قصة وقوع جنود
أميركيين في كمين في العراق
ت ـت ـصــدر ق ـصــة ب ـســالــة بـيـلــي ورف ــاق ــه
ف ــي ف ــرق ــة «ب ـ ــراف ـ ــو» وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ت ـصــورهــم كــأبـطــال
قوميني .تغتنم قيادة الجيش الفرصة
ل ـت ـن ـظ ـي ــم جـ ـ ـ ــوالت دعـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـط ـ ّـول ــة
لـهــم عـبــر املـ ــدن األم ـيــرك ـيــة ،لـلـتــرويــج
ً
لبطوالته املزعومة ،أمال في أن تغطي
بذلك على فضائح وبشائع االحتالل
األميركي للعراق ،التي كانت روائحها
املقيتة قــد ب ــدأت تــزكــم األن ــوف ،آنــذاك

في مطلع عام .2005
ي ــرص ــد ال ـفـي ـلــم وق ــائ ــع  24س ــاع ــة في
حياة بيلي ورفــاقــه ،خــال إحــدى تلك
ال ـج ــوالت الــدعــائ ـيــة ،حـيــث يـنـتــدبــون
للتحدث أمام الجمهور ،أثناء الفاصل
اإلعالني بني شوطي مباراة هامة في
كرة القدم األميركية تجري في داالس.
ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا ،ت ـن ـف ـض ــح «أك ـ ــاذي ـ ــب
ال ـ ــدول ـ ــة» امل ـح ـي ـطــة ب ـت ـلــك ال ـب ـط ــوالت
ّ
الــوهـمـيــة .يكتشف املـشــاهــد أن بيلي
ورفاقه اضطروا للتطوع في الجيش،
ل ـي ــس ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـق ـي ــم األم ـيــرك ـيــة
ونشر الديموقراطية في العالم ،كما
ت ــروج الــدعــايــة الــرسـمـيــة ،بــل لكونهم
يـتـحــدرون مــن عــائــات فقيرة يعاني
جـمـيـعـهــا م ــن مـشــاكــل مــالـيــة خــانـقــة،
بـ ـحـ ـي ــث ال يـ ـج ــد أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا وس ـي ـل ــة
ملواجهتها سوى التجنيد.
مــن خ ــال الــومـضــات «الفالشباكية»
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـخ ـل ــل االس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ال ـ ــذي
ُ
اس ــت ــدرج إل ـي ــه بـيـلــي ورف ــاق ــه ،للعب

«براهما» التايواني
أنــغ لــي ،الــذي ولــد فــي تــايــوان عــام  ،1954عــرف الشهرة دفعة
واحــدة .باكورته «تدافع باأليدي» ( )1992نالت جائزة أفضل
فيلم في مهرجان السينما اآلسيوية ،وفيلمه الثاني «شاهد
العرس» ( )1993افتك «الدب الذهبي» في مهرجان برلني ،مما
فتح له أبــواب العاملية ،فانتقل ،بــدايــة ،إلــى إنكلترا ،حيث أنجز
رائـعــة وضعته فــي مـصــاف كـبــار صـنــاع سينما املــؤلــف عبر
الـعــالــم ،وهــي «العقل واملـشــاعــر» ( )1995التي خولته الـفــوز بـ
«الدب الذهبي» ثانية في برلني عام .1996
ثم لم تلبث أن اجتذبته هوليود ،ليقدم عبرها فيلم الكونغ فو
الشهير «النمر والـتـنــن» الــذي تـصــدر شـبــاك الـتــذاكــر العاملي،
وحاز أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية ،عام ّ .2001منذ تلك
الفترة ،انشطرت روح «براهما السينما» ،كما يلقب ،إلى نصفني:
أحدهما انغمس بنجاح في االستعراض التجاري الهوليوودي،
بينما بقي النصف اآلخــر وفيًا لسينما املؤلف التي خرج من
معطفها.
في كال الصنفني ،عرف أنغ نجاحًا ملفتًا ،حيث حاز «األسد
ال ــذه ـب ــي» ف ــي «م ـه ــرج ــان ال ـب ـنــدق ـيــة» م ــرت ــن ،وف ـ ــاز بـثـمــانـيــة
أوسكارات .وبالرغم عن االزواجية الناجمة عن تقلبه باستمرار

بني األفــام الحميمية واالستعراضات التجارية ،إال أن تيمته
األثـ ـي ــرة ،املـتـمـثـلــة ف ــي ع ـقــدة ال ــذن ــب امل ـتــولــدة ع ــن ال ـص ــراع بني
العصرنة والتقاليد ،حافظت على مكانة مركزية في كل أعماله.
هذه التيمة ّ
عبر عنها أنغ لي في قالب سوسيولوجي متشابه
في فيلميه «النمر والتنني» و«العقل والعواطف» بالرغم من أنّ
األول تدور أحداثه في الصني خالل القرن الثامن عشر ،بينما
تندرج قصة الثاني في إنكلترا خالل العهد الفيكتوري .ثم ّ
عبر
عــن االنـشـغــال ذات ــه مــن خــال قصص حــب إشكالية محاطة
بالكثير من التمزق وعقدة الذنب في ثالثية شهيرة بدأها بـ
«شاهد الـعــرس» الــذي يــروي قصة شــاب تايواني مغترب في
نـيــويــورك يضطر لــارتـبــاط ظــاهــريــا بفنانة صينية إلخـفــاء
مثليته عن والديه املقيمني في تايوان .ثم عاد لطرق التابو ذاته
في «جبل بروكباك» ،من خالل قصة حب مثلية بني اثنني من
رعــاة البقر في بيئة محافظة في الغرب األميركي .واستكمل
هذه الثالثية بـ «شهوة وحذر» الذي ّ
صور وقوع طالبة صينية
مناهضة لالحتالل الياباني لبالدها ،عام  ،1938في قصة حب
مع ضابط ياباني تم تكليفها باغتياله!
عثمان...

دور ال ـ ـكـ ــوم ـ ـبـ ــارس عـ ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة،
خــال وصلة غنائية لبيونسي ،على
هــامــش م ـب ــاراة ك ــرة ال ـق ــدم امل ــذك ــورة،
تتكشف للمشاهد تــدريـجــا البشائع
التي اقترفها االحـتــال األميركي في
ً
العراق .نشاهد مثال إعــدام رب عائلة
ووال ـ ــده بـتـهـمــة ال ـتــآمــر ض ــد الـجـيــش
األم ـيــركــي ،ملـجــرد الـعـثــور عـلــى كتاب
يحمل صورة صدام حسني في بيتهم
رغ ــم اح ـت ـجــاجــات الـعــائـلــة ب ــأن األم ــر
يتعلق بكتاب مدرسي ،وأن كل الكتب
املدرسية العراقية ال تخلو من صور
صـ ـ ــدام! إل ــى ج ــان ــب ب ـشــائــع ال ـح ــرب،
ي ــرص ــد ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي ق ــال ــب تـ ــراجـ ــي -
كوميدي األكاذيب الرسمية األميركية
بدءًا بقائد الجيش الذي يوهم جنوده
الشباب ،الذين كانوا قد وصلوا للتو
إلى ساحة املعركة ،بأن رشق الشبان
الـعــراقـيــن لهم بــالـحـجــارة ال ينم عن
ّ
م ـع ــادات ـه ــم ل ــاح ـت ــال ،ب ــل س ـب ـبــه أن
الجيش األميركي أعــاد بناء املــدارس
ال ـعــراق ـيــة ال ـتــي هــدمـتـهــا ال ـح ــرب .لــذا
ي ـت ـعــرض امل ــراهـ ـق ــون ل ــدوري ــات ــه ،ألن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـسـ ــن ي ـك ــره ــون
املـ ــدارس بطبعهم! م ــرورًا بــاألسـلــوب
الفج الــذي تفاوض به االستديوهات
ال ـه ــول ـي ــودي ــة ب ـي ـلــي ورفـ ــاقـ ــه لـلـظـفــر
بــامـتـيــاز اقـتـبــاس قصتهم البطولية
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــا ،مـ ـشـ ـت ــرط ــة م ــواق ـف ـت ـه ــم
لتعديل وقائع القصة بما يوافق هوى
ال ـج ـم ـهــور .ي ـفــاجــأ بـيـلــي الح ـقــا بــأنــه
سـ ُـيـصـ ِـبــح فــي االقـتـبــاس السينمائي
جندية تلعب دورها هيالري سوانك،
فــي حــن ك ــان يــأمــل أن يتقمص مــات
ديمون أو ليوناردو دي كابريو دوره
ً
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة! وص ـ ــوال إل ــى اع ـتــراف
حــاكــم تـك ـســاس ل ـل ـج ـنــود ،ف ــي جلسة
خ ــاص ــة ،ع ـل ــى ه ــام ــش االس ـت ـع ــراض
الـ ـ ـك ـ ــروي فـ ــي داالس ،بـ ـ ــأن س ـمــاحــه
بالتنقيب عــن ال ـغــاز الـصـخــري ـ رغــم
عــواقـبــه الــوخـيـمــة عـلــى البيئة ـ ليس
داف ـعــه الـجـشــع املــالــي ،بــل الــرغـبــة في
إع ـفــاء الـشـبــان األمـيــركـيــن مــن أمـثــال
ً
بيلي وراف ـقــه ،مستقبال ،مــن مخاطر
حـ ـ ــروب ك ـت ـل ــك الـ ـت ــي خ ــاض ــوه ــا فــي
أحد الجنود للتعليق
العراق .ما يدفع ّ
ّ
ســاخ ـرًا« :لكننا كــنــا نعتقد أن هــدف
الحرب السيطرة على أسلحة الدمار
الشامل ال على النفط العراقي!».

