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ثقافة وناس

هاني أبو أسعد...

سينما

السينما
مقاوم
«عمر»
ِ
الفلسطينية
الجديدة من لحم ودم
بعدما جال على مختلف
المهرجانات وحاز جوائز عدة،
ّ
يحل أخيرًا على بيروت .بدءًا من
الليلة في «متروبوليس أمبير
صوفيل» ،سيتاح للجمهور اللبناني
مشاهدة «عمر» ( ،)2013هذه
الجوهرة التي ِّ
صورت بالكامل
في فلسطين وبطاقم محلي.
مناسبة الستعادة بدايات صاحب
«الجنة اآلن» الذي ّ
قدم طرحًا
الشعارات
مغايرًا
للقضية بعيدًا من ّ
ّ
والنمطية وادعاء الكمال .إنه
ّ
تحسس روح شعبه ،ونقلها إلى
ّ
المنصات العالمية

علي وجيه
هاني أبو أسعد غارق حتى أذنيه في
ّ
الهم الفلسطيني .ابن مدينة الناصرة
( )1961حجز لنفسه موقعًا بــارزًا في
مــا ُي ـعــرف بـ ـ «الـسـيـنـمــا الفلسطينية
الجديدة» .الـ «جنر» السينمائي الذي
ّ
دشنه ميشيل خليفي ( 1950ـ ـ مواليد
الناصرة أيضًا) في تسجيلي «الذاكرة
الخصبة» ( 100 – 1980د)ّ ،
ورسـخــه
في روائي «عرس الجليل» (1987ـ ـ 112
د).
نـحــن فــي ص ــدد ط ــرح مـغــايــر لقضية
ش ـع ــب وصـ ـ ـ ــورة أف ـ ـ ـ ـ ــراده ،ب ـع ـي ـدًا مــن
الـشـعــارات والنمطية ّ
وادع ــاء الكمال.
تحرير الفلسطيني من الكليشيهات
ال ـف ــدائ ـي ــة أيـ ـ ــام إنـ ـت ــاج ــات ال ـف ـصــائــل
الثورية ،وتقديمه كفرد من لحم ودم
ّ
معرض للخطأ والصواب .رصد الحب
واالنـكـســار والــوقــوع فــي فــخ التعامل
مــع الـعــدو وكيفية مـقــاومـتــه .كــل ذلك
قابل للبحث النقدي واإلعمال الفكري.
في الشكلّ ،
ثمة بحث الفت في الصورة
وبنية السرد وشريط الصوت ونمط
األداء .أسـ ـم ــاء ع ــدي ــدة ب ـم ـس ـتــويــات
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة ،ان ـ ـخـ ــرطـ ــت ف ـ ــي األفـ ـلـ ـم ــة
والتطوير ،مثل إيليا سليمان ،ونزار
حـســن ،وم ــي امل ـص ــري ،وإيـ ــاد الـ ــداود،
وع ـ ــزة الـ ـحـ ـس ــن ،وآن م ـ ــاري ج ــاس ــر،
ـراوي .األخـيــر عمل معه
ورشـيــد مـشـهـ
ً
أبــو أسعد مصادفة كمساعد ،ليترك

ّ
كاميرا تصوب
على العدو
الحقيقي
بانة بيضون
من هو العدو؟ ومن هو الصديق؟ في
فيلم «عـمــر» ( )2013الحائز جائزة
لـجـنــة الـتـحـكـيــم ف ــي «م ـه ــرج ــان كــان
السينمائي الدولي» ضمن فئة «نظرة
مـ ــا» ال ـ ــذي رشـ ــح ل ــاوس ـك ــار الـسـنــة
ال ـفــائ ـتــة ،يــأخــذنــا امل ـخ ــرج ه ــان ــي أبــو
أسعد إلى حجيم الشك الــذي يعيشه
الـشــاب عمر الفلسطيني حــن يفقد
الثقة بكل من حوله .يسعى جاهدًا إلى
كشف وجه الخائن الحقيقي.
يتسلق عمر (املمثل آدم بكري) جدار

ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري ح ـيــث يـتـعــرض
يوميًا للمالحقات واالنتهاكات التي
تمارسها الشرطة اإلسرائيلية للقاء
حبيبته نــاديــة (املـمـثـلــة لـيــم لــوبــانــي)
أخــت صديقه ط ــارق (اي ــاد حــورانــي)
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـشـ ــارك وأم ـ ـ ـجـ ـ ــد (سـ ــامـ ــر
بشارات) حبها سرًا .تقبض الشرطة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ع ـمــر ب ـعــد نـجــاح
العملية الـتــي نـفــذهــا ورفـيـقــاه طــارق
وأمـجــد ضــدهــا ،وأدت إلــى مقتل أحد
الـجـنــود .هـنــاكّ ،
يتعرض عمر لشتى
أنـ ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب وال ـت ــاع ــب الـنـفـســي
لحثه على االعتراف من قبل العمالء

ه ـن ــدســة الـ ـطـ ـي ــران ال ـت ــي درسـ ـه ــا فــي
ّ
التفرغ للسينما .لقد
هولندا ،ويـقـ ّـرر
ـاء م ـف ـت ـق ـدًا ،وف ـضــاءً
وج ــد فـيـهــا اك ـت ـف ـ ً
رحبًا للتعبير عن الذات.
وثائقي أبــو أسعد «ملــن ّ
يهمه األمــر»
( 1991ـ ـ  15د - .أفضل فيلم من «معهد
العالم العربي» فــي بــاريــس) باكورة
ت ـشــي ب ـص ــوت فـلـسـطـيـنــي مـخـتـلــف،
ي ـط ــرح أس ـئ ـل ــة ص ـع ـبــة ع ـل ــى امل ــوق ــف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أثـ ـن ــاء حـ ــرب ال ـخ ـل ـيــج.
ت ـشــريــح الـ ـ ــذات وت ـش ـخ ـيــص أس ـبــاب
النزيف الداخلي سيحضر ّ
بقوة في
األفالم التالية .روائي «بيت من ورق»
( 1993ـ ـ  28د – .أفضل روائــي قصير
ف ــي ب ـي ـنــالــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــرب ـي ــة فــي
باريس) يضرب في احتالل ال يتوانى
عــن هــدم بـيــوت األط ـفــال .فــي وثائقي
«تحت املجهر» ( 2000ـ ـ  23د ،).يقف
أبو أسعد عند شهداء االنتفاضة في
مــديـنـتــه ال ـتــي ك ــان ق ــد وضـعـهــا أم ــام
عدسته في «الناصرة  2000( »2000ـ ـ
 55د .).زيارة البابا املرتقبة ،ومشروع
البلدية في األلفية الجديدة ،والنزاع
عـلــى «ج ــام ــع ش ـهــاب ال ــدي ــن» ،أب ــواب
تفتح للنزاعات والعواصف .تتخلخل
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ـس ـي ـح ـي ــة
بتشجيع مــن ال ـشــابــاك اإلســرائـيـلــي.
عامال محطة الــوقــود أبــو عــرب وأبــو
م ــاري ــا ص ــدي ـق ــا ع ـم ــر شـ ــاهـ ــدان عـلــى
ّ
يسر
الصفيح الساخن .مسارهما ال
أيضًا ،على الرغم من الروح الساخرة.

ّ
املحببة الـتــي يحملها
ح ــاوة ال ــروح
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أي ـن ـم ــا ح ـ ــل فـ ــي أفـ ــام
أبـ ــو أسـ ـع ــد .امل ـق ـي ـم ــون داخـ ـ ــل ال ـخــط
ّ
األخضر لم ينسوا أن االحتالل شوكة
ف ــي ال ـح ـل ــق .ه ــم م ـس ـت ـعــدون لـتـقــديــم
الشهداء عند ّ
أي انتفاضة .أبو أسعد
مهتم بتأكيد ذلك .االنطالقة الروائية
الطويلة جاءت في «عرس رنا» (2002
ـ ـ  87د – .سيناريو إيهاب ملعي وليانة
بــدر عن قصة لها) .عندما ُت ّ
خير رنا
(ك ــارا خ ــوري) بــن الـسـفــر والـ ــزواج،
ت ـن ـط ـلــق ب ـح ـث ــا عـ ــن ح ـب ـي ـب ـهــا خـلـيــل
(خ ـل ـي ـفــة نـ ــاطـ ــور) .ت ـم ـشــي وت ــرك ــض
تحت عدسات كاميرات املراقبة التي
تحيل القدس سجنًا كبيرًا .الحصار
والـ ـح ــواج ــز واالشـ ـتـ ـب ــاه بــال ـهــواتــف
النقالة وأكـيــاس القمامة ينقل شيئًا
من جحيم العاصمة املحتلة وحالها
ال ـع ـب ـثــي« .ع ــم ي ـهــدمــوا ب ـيــت بــالـيــوم
الـلــي ح ــاول ابـنــي فيه بـيــت» .تقولها
رنا ،فيما يقوم البلدوزر اإلسرائيلي
ب ــاإلج ـه ــاز ع ـلــى ب ـيــت آخ ـ ــر .الـقـنــاعــة
راسخة في السواد الصهيوني« :احنا
ال عارفني نحب وال عارفني نحس».
ح ـ ـقـ ــق ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى
فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان كـ ــولـ ــون ـ ـيـ ــا ل ـل ـف ـي ـلــم
املتوسطي» ،فيما نالت خوري أفضل
ممثلة .فــي «الـجـنــة اآلن» ( 2005ـ ـ 92
د – .غولدن غلوب أفضل فيلم أجنبي،
ومرشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي،
وجـ ــائـ ــزة ال ـج ـم ـه ــور فـ ــي بــرل ـي ـنــال ـيــه

خيبة في
هوليوود
في عام  ،2012حقق أبو
أسعد فيلمًا هوليووديًا
بعنوان «الساعي» ( 99د).
بحضور األوسكاري ميكي
رورك .قصة بوليسية بال
طعم أو رائحة .ال اختراق
ُ َ
ذكر رغم ّ
جدية أبو أسعد
ي
(الصورة)في صنع فيلم
تجاري محترم .حاليًا ،يعمل
على فيلم فلسطيني
حول «االستهالك» ،وآخر
هوليوودي بعنوان «الجبل
بيننا» من بطولة مرشحة
األوسكار روزاموند بايك.
يفترض أن يرى النور عام
 2017حسب الـ .IMDB

مشهد من «عمر» رسم األميركي جاشار أوان

املندسني بني املساجني .يعرض عليه
ال ـضــابــط اإلســرائ ـي ـلــي (امل ـم ـثــل ولـيــد
زعـيـتــر) مقايضة حريته فــي مقابل
تسليم قاتل الجندي الحقيقي والعمل
كجاسوس لهم .اتـفــاق يتظاهر عمر

بالقبول به فقط كي يخرج ويعثر من
بــن أصــدقــائــه على الـخــائــن ال ــذي بلغ
عنه للشرطة .يخطط لكمني آخر ضد
االســرائ ـي ـل ـيــن ،إال ّأن األمـ ــور ليست
بهذه البساطة .حني يخرج عمر ،يبدو

كــل عامله املثالي على وشــك االنهيار
ح ــن ي ـشــك ب ـخ ـيــانــة صــدي ـقــه أم ـجــد
وحبيبته له في حني يصبح هو أيضًا
موضع شك اآلخرين الذين يتهمونه
بالعمالة ،فال أحد يخرج من السجن

