Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ
Άλι | Προβολή HUMBA!
αναδημοσίευση από HUMBA!
“Οι Δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι” | Παρασκευή 10 Ιανουαρίου έως
Κυριακή 12 Ιανουαρίου στο Σινέ Μικρόκοσμος
Η ταινία Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι εξετάζει το ισόβιο
ταξίδι πνευματικής μεταμόρφωσης του Άλι. Από τις ρίζες του στο
Λουίβιλ, και τα χρόνια της εξορίας, ωσότου να λάβει το
Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Προέδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών, η ταινία παρακολουθεί τη διαδρομή του Άλι από
ποιητή σε παρία και από εκεί σε παγκόσμιο πρεσβευτή της
ειρήνης. Σε κάθε στάδιο, οι προκλήσεις που είχε να
αντιμετωπίσει ο Άλι έφταναν πολύ πιο μακριά από τα όρια του
ρινγκ και περιλάμβαναν ζητήματα εξουσίας, φυλής, στράτευσης,
και ταυτότητας με τα οποία όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι. Οι
δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι δεν είναι μια ταινία για την
πυγμαχία και δεν περιλαμβάνει τις καλύτερες στιγμές της
πυγμαχικής του καριέρας. Αντίθετα, εστιάζει στις πιο δύσκολες
περιόδους της ζωής του Άλι: στην απόφασή του να ενταχθεί σε
μια αμφιλεγόμενη θρησκευτική οργάνωση, στον αγώνα του να
ανατρέψει την πενταετή ποινή φυλάκισης για την άρνησή του να
υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό, και στην πάλη του με τη
νόσο του Πάρκινσον.
Ενώ άλλες ταινίες για τον Άλι επικεντρώνονται στα ηρωικά του
κατορθώματα εντός του ρινγκ και παράλληλα υποβαθμίζουν τραγικά
ορισμένες από τις πιο αξιοσημείωτες, προκλητικές και
σημαντικές πτυχές της ζωής του, όπως τη σχέση του με τους
χρηματοδότες του, το Έθνος του Ισλάμ και την μουσουλμανική του
πίστη. Οι περισσότεροι από τους συνεντευξιαζόμενους δεν έχουν
εμφανιστεί σε καμία ταινία για τον Άλι μέχρι πρότινος, ωστόσο
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία της ζωής του και του
παγκόσμιου αντίκτυπού του . Πριν γίνει το πιο αναγνωρίσιμο

πρόσωπο του πλανήτη, ο Κάσιους Κλέι έγινε ο Μοχάμεντ Άλι και
βρέθηκε στο επίκεντρο των συγκρούσεων που αφορούσαν τη φυλή,
τη θρησκεία, και την εναντίωση στον αμερικανικό στρατό κατά τη
διάρκεια του πολέμου το Βιετνάμ. Το 1964, όταν ήταν 22 ετών
και χρυσός ολυμπιονίκης, κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στη
κατηγορία βαρέων βαρών, φωνάζοντας, «Συγκλόνισα τον κόσμο!»
Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή. Σύντομα θα ανακοίνωνε πως είναι
μουσουλμάνος, μέλος του Έθνους του Ισλάμ, και πως θα αποκτούσε
καινούργιο όνομα: Μοχάμεντ Άλι. Όταν ο Άλι κλήθηκε να
πολεμήσει στο πόλεμο του Βιετνάμ, εξέφρασε την αντίστασή του
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Όχι, δεν θα ταξιδέψω 10.000
μίλια για να διαιωνιστεί η κυριαρχία των λευκών δουλοκτητών
επί των σκουρόχρωμων λαών της Γης.»
Το 1967, αφότου η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται
στον Άλι το δικαίωμα της άρνησης στράτευσης λόγω συνείδησης,
αυτός δεν δέχεται να καταταγεί. Η κυβέρνηση καταδικάζει τον
Άλι για ανυποταξία, επιβάλλοντάς του ποινή πενταετούς
φυλάκισης και ανακαλεί το διαβατήριό του. Του απαγορεύεται να
πυγμαχεί και του αφαιρείται ο τίτλος του. Ξεκινά να ζει σαν
εξόριστος εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, διασύρεται από άκρη σε
άκρη εντός της χώρας, ενώ μετατρέπεται σε διεθνές σύμβολο
αντίστασης για έναν άδικο πόλεμο. Καθώς ο Άλι υποβάλλει τη μία
έφεση μετά την άλλη, μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζει
την οικογένειά του μέσω μιας πανεθνικής περιοδείας ομιλιών,
εντός μιας χώρας που διχάζεται από έναν πόλεμο στο εξωτερικό
και από τον ρατσισμό στο εσωτερικό. Το σπάνιο και καθηλωτικό
αρχειακό υλικό των πύρινων λόγων του Άλι στις
πανεπιστημιουπόλεις και οι έντονες συζητήσεις κατά τη διάρκεια
των τηλεοπτικών του εμφανίσεων, τον δείχνουν να παρουσιάζει τα
πιστεύω του χωρίς φόβο καθώς μάχεται για ελευθερία.

Οι δοκιμασίες του Μοχάμεντ Άλι μελετούν σε βάθος μια εποχή,
όπου ένας αναδυόμενος υπεραθλητής επιλέγει την πίστη και τη
συνείδηση αντί της φήμης και του πλούτου. Το μένος που
αντιμετώπισε από την κοινή γνώμη της Αμερικής, οργισμένη από
την εναντίωση του στον πόλεμο του Βιετνάμ και απρόθυμη να
δεχθεί τη μεταστροφή του στο Ισλάμ, έχει παγκόσμιες συνέπειες
για τις γενιές που ενηλικιώνονται σήμερα εν μέσω σύγχρονων
ρήξεων που αφορούν
την ελευθερία, την πίστη και τις
στρατιωτικές συγκρούσεις. Το αρχειακό υλικό φωτίζει τις
συνιστώσες της ζωής του Άλι που τον στήριξαν και του
εναντιώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μεντόρων του, του
Μάλκολμ Χ και του Ελάιτζα Μοχάμεντ, αλλά και των επικριτών
του, όπως ο Τζάκι Ρόμπινσον και ο Τζο Λούις. Οι συνεντεύξεις
που πάρθηκαν αποκλειστικά για αυτή την ταινία παρουσιάζουν
αυτούς που ήταν εκεί: τον αδερφό του, Ραμάν, τη σύζυγό του,
Καλίλα Καμάτσο-Άλι, τον συντάκτη των New York Times, Ρόμπερτ
Λίπσαϊτ και τον ηγέτη του Έθνους του Ισλάμ, Λούις Φάρακαν.
Αυτό που αναδύεται είναι η κρυφή ιστορία του Μοχάμεντ Άλι.
“Το καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον Μοχάμεντ Άλι και, τολμώ να πω
, τα έχω δει όλα”

Dave Zirin, The Nation
FB event : https://www.facebook.com/events/2575168429381900/
(από το επίσημο Δελτίο Τύπου του “The Trial of Mohammed Ali”
παραγωγής της ανεξάρτητης μη-κερδοσκ οπικής
Kartemquin
Films & σκηνοθεσίας Bill Siegel – γνωστού για το ντοκιμαντέρ
του σχετικά με τη νεολαίιστικη επαναστατική ομάδα στις ΗΠΑ
” The Weather Underground “)

