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أخيرًا في بيروت

 ،)2005حقق أبــو أسـعــد نقلة عاملية،
من خالل سؤال شائك حول العمليات
التي يقوم بها الفلسطينيون .هل هي
استشهادية أم انتحارية؟ هنا ،تمكن
م ـن ــاق ـش ــة كـ ــل ش ـ ــيء مـ ــن خ ـ ــال قـصــة

خالد (علي سليمان) وسعيد (قيس
ن ــاش ــف) ال ـل ــذي ــن ي ـس ـت ـعــدان لتفجير
نفسيهما فــي تــل أب ـيــب .ه ــذا األخـيــر
مثقل بـمــاضــي وال ــده ال ــذي سـقــط في
فخ التخابر مع العدو .عالقته بسها

(ل ـب ـن ــى ال ـ ــزب ـ ــال) ت ـف ـت ــح ع ـي ـن ـيــه عـلــى
ّ
التشبث بالحياة والبحث عن
فلسفة
بــدائــل مــن املـقــاومــة (لــم يـطـ ّـرح الفيلم
شيئًا منها) .سعيد ال يبدو أنه رافض
لذلك ،ولكن ّ
ربما يكون «غسل العار»

اإلســرائـيـلــي بــا مقابل وي ــرزح تحت
تهديد بقية الكتائب الفلسطينية كما
الشرطة اإلسرائيلية التي تطارده.
أبعد مــن مفهوم العمالة ،مــا يصوره
ه ـ ــان ـ ــي أبـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ــو ح ـ ــال ـ ــة مــن
االض ـ ـطـ ــراب ال ـك ـل ــي وت ـف ـك ــك ص ــورة
الـعــدو اإلســرائـيـلــي كما الفلسطيني،
حـ ـي ــث ال ت ـب ـق ــى ح ـ ـ ــدود ف ــاصـ ـل ــة أو
واضحة بينهما .هذا هو رعب البطل
الــذي يسعى ـ ـ وسط كل هذا الهذيان
ـ ـ ـ ـ إل ــى إعـ ــادة تـحــديــد مـعــالــم ال ـصــراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ال ـح ــرب
الـنـفـسـيــة ال ـت ــي يـشـنـهــا اإلســرائ ـي ـلــي
على الفلسطيني هي األكثر ضــراوة
مـ ــن خـ ـ ــال مـ ـم ــارس ــة كـ ــل أس ــال ـي ــب
اإلخـ ـض ــاع ،وك ـســر ال ـن ـفــس ،فيضعه
أم ــام خـيــارات مستحيلة :إمــا القبول
بــالــذل أو امل ــوت أو العمالة أو السجن
والتعذيب .قد ال يعجب طرح هاني أبو
أسعد بعض الذين قد يرون فيه ربما
انتقاصًا مــن مثالية صــورة املقاومة
الفلسطينية .وفــق ما يقدمها الفيلم،
ت ـبــدو ه ــذه امل ـقــاومــة قــابـلــة لــاخـتــراق
مــن الــداخــل ،وتتناحر فــي مــا بينها،
ل ـك ـ ّـن ذلـ ــك ال ي ـن ــزع ع ـن ـهــا أحـقـيـتـهــا،

وربما يجعلها أكثر انسانية .سجن
شـخــص الفلسطيني ضـمــن صــورة
ثابتة موحدة عن القضية الفلسطينية
ال يمكن تحليلها أو مناقشتها ،هو
أش ـب ــه بـتـحـنـيـطــه ح ـي ــا .ف ــي ال ـن ـهــايــة،
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي هـ ــو ال ـق ـض ـي ــة ول ـي ــس
م ـجــرد مـمـثــل ل ـهــا .م ـف ـهــوم امل ـقــاومــة
كـمــا يتناولها الـشــريــط ،هــو مقاومة
الفلسطيني لكل األساليب والضغوط
الـتــي يـمــارسـهــا الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
إلخـ ـض ــاع ــه وزع ـ ــزع ـ ــة وح ـ ـ ــدة عــاملــه
وتشكيكه بهويته .أكثر ما يجسدها
هو الحائط الــذي يتسلقه عمر يوميًا
ّ
لــرؤيــة حـبـيـبـتــه .إن ــه أش ـبــه بــالـحــاجــز
الـ ــذي يـضـعــه اإلســرائ ـي ـلــي حـتــى بني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ونـ ـفـ ـس ــه .أحـ ـ ــد اك ـث ــر
املشاهد تأثيرًا في الفيلم حني يعجز
عمر عن تسلق الحائط ،فيبدأ بالبكاء.
إث ــر ذلـ ــك ،ي ـق ـتــرب م ـنــه رج ــل عـجــوز
وي ـســاعــده فــي متابعة الـن ـضــال .هي
لعبة التفكيك التي ينطلق منها هاني
أبــو أسعد ليعيد تأكيد صــورة العدو
الحقيقي ،الضابط اإلسرائيلي الذي
يــوجــه ال ـب ـطــل ع ـمــر م ـســدســه صــوبــه
في النهاية .الحوارات تتسم بطابعها

ّ
وبحس الفكاهة الذكي الذي
العفوي،
ي ــرس ــم ب ــورت ــري ـه ــا ط ــري ـف ــا ،ل ـك ـنــه ال
يـخـلــو م ــن امل ـ ــرارة ع ــن واق ــع الـشـبــاب
الـفـلـسـطـيـنــي وش ـق ــاء ح ـيــاتــه .عــاقــة
ع ـمــر بـحـبـيـبـتــه ن ــادي ــة ك ـمــا يـقــدمـهــا
املخرج بمثاليتها الحاملة ،تبدو كأنها
مــن حقبة أخ ــرى .تـمــرر لــه الــرســائــل
ً
مــن تـحــت فـنـجــان الـقـهــوة خـفـيــة عن
أخيها .للطرافة ،يستمران في تبادل
الرسائل حتى بعد تطور العالقة .لكن
تلك الـنــزعــة املثالية للمخرج ال تبدو
نــابـعــة م ــن تـقـلـيــديــة رؤي ـ ــاه ،ب ــل أكـثــر
منها لتجسيد الحلم املمنوع في ظل
قمع االحتالل والتطرف الديني الذي
ال نلمح له أي أثر في الفيلم عن قصد
غالبًا.
ف ــي «عـ ـم ــر» ك ـم ــا ف ــي «ال ـج ـن ــة اآلن»
( )2005ال ـحــائــز ج ــائ ــزة ال ـ ـ «غــولــدن
غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب» ل ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ف ـي ـل ــم
أج ـن ـب ــي ،ت ـت ـم ـيــز ال ـل ـغ ــة الـسـيـنـمــائـيــة
بخصوصيتها التي تتأتى من قدرته
على املزج ببراعة بني حميمية الكاميرا
ً
وإي ـقــاع الـتـشــويــق .بــذلــك ،يـقـ ّـدم عمال
درام ـيــا مـعـقـدًا فــي بنيته اإلخــراجـيــة
لكنه جماهيري في الوقت عينه.

ّ
دافعًا أكثر ّ
قوة حتى من وعود الجنة.
ّ
كمبرر شكلي فــي فيلم
الــديــن حاضر
م ـح ـك ــم .ت ـي ـم ــات ال ـن ـض ــال وال ـخ ـيــانــة
ّ
ستتكرر فــي شريطه األخير
والـحــب
«عمر» ( 99 ،2013د .ـ ـ مرشح أوسكار
أفضل فيلم أجنبي) .عمر (آدم بكري)
وأمجد (سامر بشارات) وطارق (إياد
ح ـ ــوران ـ ــي) أصـ ــدقـ ــاء م ـن ــذ ال ـط ـف ــول ــة.
ينقلب عاملهم عندما يقومون بقنص
ج ـنــدي إســرائ ـي ـلــي .ال ـحــب الـنـقــي بني
عـمــر ون ــادي ــة (ل ـيــم لــوبــانــي) ال يمكن
أن يـنـجــو ب ــوج ــود االح ـت ــال ووكـيـلــه
رامي (وليد زعيتر) .حب أمجد لنادية
ّ
أيضًا يزيد الطني بلة .الشاب الوسيم
امل ـق ـب ــل ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة ،ي ــوض ــع تـحــت
اخ ـت ـبــار ال ـت ـعــاون م ــع عـ ــدوه ،يقاسي
ّ
وطـ ــأة ال ـت ـمــزق واالن ـه ـي ــار ويـفـقــد كل

ّ
المدمر ًحاضر بين
التالعب
األصدقاء ،وصوال إلى عسف المحتل
يتكئ على ّ
ّ
محلية لتحقيق
مكونات
رؤية كونية تخاطب الجميع
شــيء .اإلرادة أقــوى من الظروف ،لكن
ّ
ال ّ
بد من دفع الثمن كما يؤكد الحوار.
ّ
التالعب املدمر حاضر بني األصدقاء،
ً
وصوال إلى عسف املحتل .في الفيلمني
األخيرين ،ال تبرير للعمالة ّ
بأي شكل،
ب ــل ث ـ ّـم ــة س ـع ــي ل ـف ـهــم أس ـب ــاب ـه ــا .فــي
تسجيلي «فورد ترانزيت» ( 2003ـ ـ 80
د ،).يسخر مــن اضـطــرار العمالء إلى
بيع سياراتهم «الفورد» بعد انكشاف
ّ
لتتحول إلى النقل العمومي.
أمرهم،
بـ ـ ــن حـ ـ ــاجـ ـ ــزي رام ال ـ ـلـ ــه وال ـ ـ ـقـ ـ ــدس،
نــرافــق شخصيات وأطـيــافــا مختلفة
فــي حــديـثـهــا عــن الـقـهــر ال ـيــومــي .إذًا،

االح ـت ــال مـعـيــق خــارجــي ّ
ألي تـطـ ّـور
فلسطيني.
فــي «عـمــر» ،ج ــداره يقسم املدينة إلى
نصفني .أساليبه تحاول ضمان عدم
ّ
قدرة املقاوم على تسلقه مجددًا .هاني
أب ــو أس ـعــد حــريــص عـلــى إظ ـهــار ولــع
أبطاله بالسينما .أبو عرب وأبو ماريا
يــذكــران يــوســف شــاهــن وآالن ديلون
ّ
تتذمر مــن وجــود
فــي الـكــازيــة .األخــت
صــالــة سينما واح ــدة فــي «الـنــاصــرة
 .»2000سها ّ
تحدث سعيد عن السينما
ال ـيــابــان ـيــة املـيـنـيـمــالـيــة ،فـيـمــا تــرغــب
بـقــربــه أكـثــر فــي «الـجـنــة اآلن» .نــاديــة
تـضـحــك عـنــدمــا ي ـقــوم أم ـجــد بتقليد
مارلون براندو في «عمر» .هنا ،يعيد
أبو أسعد تشكيل العشاء األخير من
«فيردينيا» ( )1961للويس بونويل.
كاميراه تالحق البطل بخفة وإتقان،
خصوصًا في مشاهد الركض .معظم
أبطاله يـجــرون بحثًا عــن شــيء مــا أو
هربًا منه .يخرج بنتائج مدهشة من
ممثلني يـقـفــون أم ــام الـكــامـيــرا للمرة
األولـ ـ ـ ــى (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ولـ ـي ــد زع ـي ـت ــر).
التوليف بارع في االنتقال من إصرار
الـكــامـيــرا عـلــى االق ـت ــراب مــن الــوجــوه
والحاالت ،إلى سعتها في نقل الواقع
ّ
املهشم .من دون تلقني أو استعراض،
ي ـت ـح ـ ّـس ــس هـ ــانـ ــي أب ـ ــو أس ـ ـعـ ــد روح
شعبه ،وينقلها إلى ّ
املنصات العاملية.
يتكئ على ّ
ّ
مكونات محلية لتحقيق
رؤي ــة كــونـيــة تـخــاطــب الـجـمـيــع .نعم،
املقاومة مشروعة بكل أشكالها في ّ
أي
قانون أخالقي أو إنساني ،حتى لو لم
يعجب ذلك بعض لجان التحكيم في
التظاهرات الكبرى!
«عمر» ( )2013لهاني أبــو أسعد بدءًا
من اليوم حتى  4شباط (فبراير) في
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية
ـ بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :

