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يوسف الشايب
شكلت تجربة املخرج السيناميئ الفلسطيني هاين أبو أسعد ،عالمة فارقة منذ تسعينات القرن
املايض ،وتطورت ما بعد العام ألفني وصوالً إىل فيلمه األخري "يا طري الطاير" ،وقبله فيلمي "الجنة
اآلن" ،و"عمر" ،اللذان حصدا الكثري من الجوائز العاملية البارزة وصوالً للمنافسة عىل أوسكار أفضل
فيلم أجنبي ملرتني .تجربة هاين أبو أسعد ،ابن النارصة ،التي بدأت تتشكل فعلياً كمنتج لفيلمي
"دار ودور" يف العام  ،1990وفيلم "أيام طويلة يف غزة" يف العام  ،1991وفيلم "حظر التجول" يف
العام  ،1993واألوالن وثائقيان ،والثالث روايئ ،تخللها أول فيلم روايئ قصري من إخراجه يف العام
 1992وحمل اسم "بيت الورق" ،وسبقه فيلمه الوثائقي األول "ملن يهمه األمر" يف العام .1991

أبو أسعد منتجاً
فيلم "دار ودور" ،أول إنتاجات هاين أبو أسعد ،من إخراج رشيد مشهراوي ،الذي قال عنه مرة
"تواجدت يف يافا الـمدينة التي لجأ منها أجدادي ،وتواجدت يافا يف أفالمي ،ومنها دار ودور"،)1(.
وقال عنه أيضاً :الفلسطيني صار يبيك كام يف فيلمي "دار ودور" مثالً ،وهو فيلم كان مبثابة نقطة
تحول بالفيلم الوثائقي الفلسطيني ،فإذا ما قدر لك أن ترتجم معاين األفالم فستستوحي منها أن
الفلسطيني بالطرح الجديد مثله مثل أي إنسان ،وميكن له أن يبيك بسهولة ،وأن يكون سيئاً ،أو أن
يكون عميالً ويرضب زوجته ،وهو يف الوقت نفسه املقاتل واملحامي وصاحب القضية .ال أريد أن
أتحدث عن أشياء بديهية ،أنا ميكن يل أن أشاهد ثالث دقائق يعرف فيها الفلسطيني كضحية ..ومن
ثم أتساءل فقد فهمت أنه ضحية ،وما الذي يفعله حتى ال يظل ضحية ،وحتى أمتكن من مساعدته،
وأتعرف إليه ،وأنت ستكتشف أنه جاء من مكان مهم جدا ً يف هذا العامل اسمه فلسطني ،ولديه فيها
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خصوصيات رائعة ،ولديه لهجته ولون إيقاعه ،ولك أن تتذوق فيه الفنان أو املخرج أو الراقص)2( .
وأضاف :مفهوم فيلم "دار ودور" كان غري األفالم الفلسطينية التي عملوها يف الثورة الفلسطينية يف
لبنان وخارج لبنان  ..مفهومنا للقوة مختلف ،ويقوم عىل أنه لو تجسدنا كشعب وحضارة وتاريخ،
وكنا موضوعيني ،وبتنا حالة كاملة ،وخاصة أننا منلك املكان فنحن أقوياء  ..وبالتايل من الصعب
عىل أحد احتاللنا أو أن يستمر يف احتاللنا ،ألن وجودنا عال وراسخ عىل أرضنا ،ففي هذا الفيلم
نحن نرسم ،ونرقص ،ونحيك النكات  ...جدي كان يحب جديت يف يافا قبل وجود دولة إرسائيل ..
مل يكن هناك يشء اسمه دولة إرسائيل  ..ما حاولنا أن نوصله من خالل الفيلم ،أن لنا حكايات يف
يافا ،حكايات أناس تنبت يف األرض شامخة كشجر الزيتون" ..أنا الذي يف يافا بفيلم دار ودور" ()3
"فيلم دار ودور الذي أخرجته وأنتجه املخرج هاين أبو أسعد ،وكان منتجاً حينها ،فيلم وثائقي
خرج يف فرتة حرب الخليج واالنتفاضة األوىل  ..يف الوقت الذي عرض فيه الفيلم هوجم وحورب يف
بريطانيا ،رغم ذلك عرض يف الصاالت وحصد العديد من الجوائز ،وأصبحت مكاتب منظمة التحرير
الفلسطينية يف العامل متلك الفيلم ،وتعرضه ،إلحساسهم بأهمية اللغة التي تناولها)4( .
والفيلم يروي قصة الفلسطيني محمد ،الذي يعيش يف مخيم الشاطئ لالجئني قرب غزة ،وهو يف
األربعني من عمره ،متزوج وله سبعة أطفال  ..يسافر محمد كل أسبوع ليعمل يف تل أبيب ،إىل
أن جلبت حرب الخليج عواقب سيئة عىل الفلسطينيني ،فأصبح من الصعب الحصول عىل عمل،
فتعاظمت التوترات العائلية  ..ويتتبع الفيلم محمد وعائلته يف غزة ويف تل أبيب أثناء االنتفاضة
وحرب الخليج ،ويظهر التضحيات التي عليه تقدميها ليك يستمر يف الحياة)5( .
فيلم "دار ودور" الوثائقي الطويل ،كان يناقش فرتة حظر التجوال يف قطاع غزة يف فرتة حرب
الخليج ،والشعب الفلسطينى كان يبىك آنذاك من قلة وجود الطعام ،وكان مشهراوي "شاهد عيان
عىل تلك الفرتة ،وقد استطاع الهرب من قطاع غزة إىل تونس")6( .
وكشف مشهراوي:صنعت فيلم دار ودور ،وهذا الفيلم ازعج االحتالل بشدة النه رصد وقائع
وحقائق يستحيل تكذيبها ،وحاولوا نفيها بكل السبل ولكنهم فشلوا ،للدرجة التي جعلتهم يقومون
مبنع بطل الفيلم الرئييس من الخروج من منزله لثالث سنوات كاملة)7( .
ومن الجدير بالذكر أن رشيد مشهراوي غادر قطاع غزة إىل هولندا ،حيث أقام ثالث سنوات،
وأسس مع هاين أبو أسعد ،رشكة أيلول لإلنتاج الفني ،التي أنتجت العديد من األفالم بالتعاون
مع رشكة أفالم اركوس الهولندية ( ،)8كنوع من املأسسة لتعاونهام مشهراوي كمخرج وأبو أسعد
كمنتج بعد فيلمي "دار ودور" ،و"أيام طويلة يف غزة".
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ولكن هناك روايات تشري إىل أن رشكة أيلول لإلنتاج الفني ،هي املنتجة لفيلم "دار ودور" ،بالتعاون
مع القناة الرابعة الربيطانية ،مبعني أنه إنتاج فلسطيني بريطاين مشرتك يقع يف  52دقيقة ،عن
سيناريو رشيد مشهراوي ،وتصوير كالوس يوليوسربغ وجورج غوريفيتز ،يف حني مل يكن هاين أبو
أسعد منتجاً فحسب ،بل مساعد مخرج يف هذا الفيلم ،حيث تأسست الرشكة يف غزة ،ومن ثم
حملت االسم نفسه يف هولندا)9( .
أما فيلم "أيام طويلة يف غزة" ( 30دقيقة) ،فهو من إنتاج هاين أبو أسعد ،وريتشارد الوين ،لصالح
التلفزيون الربيطاين ،وعرب رشكة أيلول لإلنتاج السيناميئ يف غزة والتلفزيون الربيطاين (يب.يب.يس) ،عن
سيناريو رشيد مشهراوي ،ومن إخراجه ،وتصوير كالوس يوليوسربغ ،حيث ينقل الفيلم تأثريات حرب
الخليج عىل املجتمع الفلسطيني ،وخصوصاً العامل منهم ،وذلك من خالل ثالثة مناذج تعرب عن آرائها
يف السياسة ،ويف املجتمع ،ويف االنتفاضة ،ويف حرب الخليج ،وعن رؤيتها للمستقبل يف ضوء ذلك.
"جمعة الذي يعمل يف أحد مطاعم تل أبيب ويصبح عاطالً عن العمل ،وإبراهيم الذي يرفض
التعايش بني الفلسطينيني واإلرسائيليني من حيث املبدأ ،ومن ثم يرفض العمل يف تل أبيب ،ويجد
عمالً له يف غزة عىل الرغم من الحرب وظروفها ،أما مصطفى الذي يبقى دامئاً يف تل أبيب ويستمر
يف العمل ،سيجد أنه مرفوض يف تل أبيب كام هو مرفوض يف غزة")10( .
وفاز فيلم "حظر تجول" من إنتاج هاين أبو أسعد عرب رشكة أيلول لإلنتاج السيناميئ ،وإخراج رشيد
مشهراوي ،بجائزة يف مهرجان كان السيناميئ العام  .. )11( 1994والفيلم هو أول فيلم روايئ طويل
ملشهراوي ،وحصد جائزة "اليونسكو" يف مهرجان كان السيناميئ الدويل ،كام حصد عدة جوائز يف
مهرجانات سينامئية دولية يف روما ،وبرشلونة ،والقدس ،والقاهرة ،وتونس ،)12( .وهو الفيلم
الذي قالت مصادر أخرى أنه باكورة إنتاجات هاين أبو أسعد ! ()13
ويقول الناقد عدنان مدانات إن فيلم "منع التجول" أو "حظر تجوال" صنع داخل بيت لعائلة
فلسطينية يف فرتة منع التجول ،وعرب هذا املنزل وعرب حياة األرسة والجريان القادرين عىل التسلل
إىل هذا املنزل يقدم مشهراوي واقع الحياة الفلسطينية عن طريق السهل املمتنع)14( .

بدايات أبو أسعد
ويعترب الفيلم الوثائقي "ملن يهمه األمر" باكورة أعامل هاين أبو أسعد مخرجاً ،وهو من إنتاج "جرمق
فيلم" لرشيد مشهراوي ،وهذا يعكس عمق العالقة بني االثنني الذين تبادال اإلنتاج ألفالم بعضهام البعض.
والفيلم الواقع يف خمس عرشة دقيقة ،عن سيناريو املخرج حنا إلياس ،وقام بتصويره إيفون
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ميكلوش ،وهو إنتاج فلسطيني هولندي مشرتك ،وشارك إلياس أبو أسعد يف إنتاج الفيلم ،الذي
فاز بجائزة مهرجان كارلوفيفاري السيناميئ الدويل العام  ،1991وهو ذات عام إنتاج الفيلم ،الذي
يقدم قراءة يف املوقف الفلسطيني املؤيد للعراق خالل حرب الخليج ،ذلك املوقف الذي بدا غريباً
لكثريين من مؤيدي الحق الفلسطيني ،كام يقول املخرج ،من خالل استقراء آراء شخصني من
النارصة ،ومحاولة نقل دوافعهام ورؤاهام التي نبع منها موقف كل منهام)15( .
ويرى البعض أن العام  ،1991حيث كانت اإلنتفاضة األوىل يف أوجها ،كانت والدة املخرج هاين
أبو أسعد ،عندما قدم عمله األول "ملن يهمه األمر" ،وهو فيلم وثائقي قصري ،أنتجته رشكة أيلول
لإلنتاج السيناميئ التي كان أسسها يف هولندا بالتعاون مع املخرج رشيد مشهراوي  ..يف هذا الفيلم
حاول أبو أسعد قراءة املوقف الفلسطيني الذي بدا مؤيدا ً للعراق خالل غزوه للكويت ،ونال
الجائزة األوىل كأفضل فيلم قصري يف معهد العامل العريب يف باريس)16( .
ويف العام  ،1992خرج أبو أسعد بفيلمه الروايئ األول "بيت من ورق" ،وهو فيلم روايئ قصري (28
دقيقة) ،عن سيناريو هاين أبو أسعد نفسه ،وإنتاج "أيلول لإلنتاج السيناميئ" ،وشاركه يف اإلخراج
حنا إلياس ،وهو الفيلم الذي حصد جائزة أحسن فيلم قصري يف بينايل السينام العربية يف معهد
العامل العريب يف باريس العام  ،1994وهو من بطولة :سلوى نقارة حداد ،وسليم ضو ،وطارق قبطي،
وسامية بكري ،ورامي كزبري ،ويونس يونس ،وروحي عيادي)17( .
ويروي الفيلم قصة حلم خالد ( 13عاماً) ببناء منزله الخاص يف موازاة خلفية قاسية عن تدمري منزله
األبوي الحقيقي ،حيث يقرر خالد ،أثناء لعبه مع أخيه أمري وأصدقائه ،بناء بيت ورقي ،وبالفعل
يبدأ مهمته مع أصدقائه ،ويحصل عىل املواد الالزمة من أماكن متعددة ،)18( .وهو الفيلم الذي
وجد فيه بعض النقاد "تحليالً ذكياً لتفتت البنية االجتامعية والنفسية للشعب الفلسطيني تحت
االحتالل يف ظل غياب الوعي الصائب لدى قياداته" ( ،)19بينام وجد آخرون أن "هاين أبو أسعد
اختار الطفولة الفلسطينية بوابة للدخول إىل ميدان الحديث عن االنتفاضة يف فيلمه بيت من ورق
(  ،) 1992فعندما يهدم املحتل بيت أهل الفتى  ،يقوم ببناء بيت من ورق ،ويتعاون هو وأصدقاؤه
لتوفري املواد الالزمة لبناء هذا البيت)20( .
وعن الفيلم قال أبو أسعد :كانت تجربتي األوىل هي فيلم "بيت من ورق" ،الذي يتناول قصة ولد
فلسطيني هدمت السلطات االرسائيلية بيته فأصبح حلمه بناء بيت جديد حتى ولو من ورق ،ونال
هذا الفيلم الجائزة الثالثة من مهرجان اإلسامعيلية لألفالم التسجيلية والقصرية العام )21( .1992
وكان أبو أسعد تحدث عن أفالم مغمورة له يف بدايات مشواره السيناميئ ،ولكن دون تفصيل ،ومن

204

بينها إضافة إىل "بيت من ورق" ،فيلم "الـ  ،"13وفيلم "بنت الـ  .. "14وقال :فيلمي القصري الثاين
(الـ  )13ال يتعرض للمقاومة الفلسطينية ويحيك قصة خيالية لشاب يستيقظ فال يجد سوى نفسه
يف كل العامل ،وأيضاً فيلمي الروايئ "بنت الـ "14بعيدا ً عن الهم الفلسطيني ويتناول قصة زواج شاب
وفتاة هولنديني يف شكل كوميدي)22( .

األلفية الثالثة من "النارصة"
وبدأ هاين أبو أسعد رحلته السينامئية يف األلفية الثالثة العام  ،2000عرب فيلمه الوثائقي "النارصة
 ،"2000عن سيناريو أبو أسعد نفسه بالتعاون مع أضاليا شبيل ،وهو فيلم من إنتاج فلسطيني
هولندي مشرتك ،يحيك قصة مدينة النارصة التي يعود إليها من هولندا ،حيث يجد يف كل من "أبو
عرب" ،و"أبو ماريا" العاملني يف محطة وقود مادة لحكايته  ..نتعرف إىل عاميل املحطة فنجد أبو
ماريا (املسيحي) ،وهو من أبناء مدينة النارصة األصليني ،وأبو عرب (املسلم) من قرية املجيدل،
وهو واحد من الفلسطينيني الذين طردوا من قراهم التي دمرت العام  ،1948حيث تتنوع
املوضوعات ،وتتعدد يف قصة النارصة ،بدءا ً مبوقف أحد أفراد أرسة املخرج ،وصوالً إىل حديث رامز
جراييس رئيس بلدية النارصة ،آنذاك ،عن مرشوع النارصة  ،2000املعد الستقبال األلفية الجديدة،
وزيارة البابا ملدينة النارصة ،وما فجره هذا املرشوع من إشكاالت بني املسلمني واملسيحيني ،بسبب
مقام شهاب الدين والوقف اإلسالمي حوله)23( .
ويف العام ذاته ،أنجز أبو أسعد فيلمه الوثائقي القصري "تحت املجهر" ( 23دقيقة) ،وحاول فيه تقيص
األسباب الحقيقية التي دفعت الفلسطينيني إليقاد شعلة انتفاضة األقىص ،وتحديدا ً مشاركة أبناء فلسطني
املحتلة العام  1948فيها ،تلك التي نجم عنها استشهاد  13شاباً من مدينة النارصة والقرى املحيطة بها)24( .
وحول الفيلم الذي أعده أبو أسعد بالتعاون مع بريو باير ،ونزار جون ،يقول املخرج العراقي قيس
الزبيدي :يف إثر اشتعال انتفاضة األقىص يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي اندلعت يف  28أيلول/
سبتمرب من العام  ،2000اشتعلت أحداث انتفاضة موازية يف مدينة النارصة  ..يحرض املخرج من مكان
إقامته يف هولندا ليصنع فيلامً يتقىص حقائق األمور ،ويسجل مقدمات ومآالت ما جرى يف النارصة ،الفتاً
إىل أن النواة األساسية يف الفيلم هي حوار يأخذ شكل التحقيق الصحايف مع شباب يف مقتبل العمر ،مل
يدخلوا العقد الثاين ،بالتوازي مع حوارات وشهادات لرجال شهدوا النكبة ،فيبدو الفيلم كأنه يقارن
بني املنطقني ،ليبينّ جموح الشباب ونهوضه ،يف مقابل انكسار وخمود الكهول ،ويبدو يف النهاية أن هذا
املوضوع لن يكتب له االستمرار ،بل هو مهدد باالنفجار يف أي حني ما دام هناك احتالل وعنرصية)25( .
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فورد ترانزيت  ..عالمة فارقة
وميكن اعتبار فيلم هاين أبو أسعد الوثائقي "فورد ترانزيت" عالمة فارقة بالنسبة له ،هو الفيلم املنتج يف
العام  2002من قبل "أوغستوس فيلم" يف أمسرتدام ،وميتلكها أبو أسعد نفسه ،فعىل مدار مثانني دقيقة
يرافق املخرج سائق السيارة العمومية رجايئ وركابه عىل طريق رام الله – القدس ،مرورا ً بالحواجز
العسكرية اإلرسائيلية ،واملتاريس التي شكلت بدايات جدار الفصل العنرصي ،والطرق االلتفافية ،ليكون
واحدا ً من بني ركاب متنوعني يف أفكارهم وآرائهم بشأن األوضاع يف فلسطني ،والرصاع مع االحتالل
اإلرسائييل ،علامً بأن من بني ركاب "الفورد" ساسة وكتاب وفنانون فلسطينيون وإرسائيليون كالدكتورة
حنان عرشاوي ،والدكتور عزمي بشارة ،واألب عطا الله حنا ،واملخرج "ب.ز .غولدبريغ".
والالفت يف الفيلم تلك الحساسية التي تناول فيها الفيلم حكاية سائق "الفورد" ،رجايئ ،منتقالً من
حياته الخاصة إىل الوضع العام للشارع الفلسطيني ،والذي أقل ما ميكن وصفه باملعقد واملأساوي
 ..رجايئ كان كرشّ ة امللح الرضورية لطهي الفيلم عىل نار هادئة ،خاصة حني يطرح وجهة نظره
الخاصة واملغايرة بشأن الوضع السيايس والحلول املستحيلة ،وحني يتحدث عن "االسرتزاق" من
تهريب األقراص املمغنطة ،وعن أحالمه املستقبلية خارج فلسطني ،وكذلك عن افتتانه بـ"العمليات
االستشهادية" ،دون أن ينكر حالة اإلحباط التي تعرتيه جراء كونه سائق سيارة عمومية (فورد).
والطريف يف األمر ،أن املخرج تطرق يف الفيلم إىل أن هذه السيارات كانت متنح لعمالء االحتالل،
من أجل تأمني تنقالتهم وتواصلهم مع عنارص األجهزة االستخباراتية اإلرسائيلية ،وإنه بعد افتضاح
أمرهم وجدوا أنفسهم مضطرين لبيعها ،فتحولت إىل وسائط نقل عمومية ،وبالتايل فإن عدد
سيارات الفورد يدل عىل عدد العمالء الذين كانوا ،وقد حصل الفيلم عىل جائزة مهرجان القدس
السيناميئ العام )26( .2003
ويف هذا الفيلم التوثيقي ،يعمل أبو أسعد ،مبا ميلك من أدوات ،عىل إيواء حلم سائق حافلة يف
مدينة القدس ،اختار مهنة عىل قدر كبري من الخطورة نظرا ً ملروره املتواصل عرب حواجز التفتيش
اإلرسائيلية ،والحواجز املفاجئة التي تضيق الخناق عىل شوارع املدينة إذ تتحول الحافلة باستمرار
باتجاه طرق ترابية وعرة وخطرة ،حيث رصاص القناصة اإلرسائيليني باملرصاد)27( .
تلتقي كامريا أبو أسعد لتستجيل موقف الركاب باألحداث الساخنة عىل األرض الفلسطينية،
وتستجيل كذلك آراء بعض الخرباء النفسيني واالختصاصيني االجتامعيني والسياسيني كحنان عرشاوي
وعزمي بشارة ..تلك اآلراء التي تكشف عن الدمار الذي تجاوز هدم البيوت ومس قدسية الحياة
والحلم وأوغل تخريباً يف أعامق البرش.
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ميثل الفيلم وقفة صادقة أمام املوت املرفوض قطعاً من كل برشي ،كيف يصبح املوت خيارا ً ورمبا
رغبة تنترص أحياناً عىل الرغبة يف الحياة؟!
اختار أبو أسعد مدينة القدس لتصوير أحداث فيلمه املشوق .فالفيلم يحاول بجرأة وصدق وعمق
أن يفكك خيوط الصورة املعقدة واملتشابكة عىل األرض من خالل العمليات االستشهادية التي
أضحت ظاهرة فلسطينية ...ويطرح تساؤله املؤمل :كيف يقودك التوق للحياة والتشبث بها إىل
طريق املوت؟ كيف يكون اإلنسان هو القاتل والضحية يف آن؟ هذه ليست بدعة فلسطينية ،بل
أسقطها املحتل عىل الفلسطيني ،أوالً من خالل تباكيه وتصوير نفسه عىل أنه ضحية الفلسطيني،
وثانياً حني ج ّرد هذا املحتل ،استنادا ً إىل تفوقه العسكري واالقتصادي ،الفلسطيني من كل أسلحة
املقاومة ووضعه يف خانة واحدة :املوت أو االستسالم التام واملهني ما دفع الفلسطيني إىل أن يحول
موته إىل سالح ينال من الذات والقاتل عىل حد سواء.
ويقدم املخرج ،عىل امتداد ساعة ونصف هي زمن الفيلم ،وبحرفية بالغة جملة واسعة من الحقائق
والرسائل اإلنسانية الحميمة البسيطة املستمدة من صميم الواقع الفلسطيني ،حيث سائق الحافلة
هو منوذج للكثري من الشباب الفلسطيني الذي يتعرض للرضب واإلهانة والتخويف والتجويع
بصورة دامئة تبعث فيه اليأس وتشحنه ليكون قنبلة موقوتة)28( .
وقال أبو أسعد عن الفيلم :الفكرة األساسية يف "فورد ترانزيت" محاولة الخروج بفيلم وثائقي
ولكن برؤية مغايرة تجعل منه ليس مجرد فيلم وثائقي ،فقد حاولت إخراجه يف إطار قصة روائية،
وبالتايل عملت يف خط التامس ما بني الروايئ والوثائقي  ...مل يكن بطل الفيلم سائق سيارة عمومية
(فورد) فحسب ،بل كان يقدم دورا ً روائياً انطالقاً من مهنته هذه ،واعرتف أنني أحياناً كنت أمليه
ما يقوله ،إلمتام عملية املزج ما بني اللغة الروائية واللغة الوثائقية يف الفيلم)29( .

زواج رنا
ويف ذات العام ،خرج أبو أسعد بفيلمه الروايئ الطويل "زواج رنا" ،أو "القدس يف يوم آخر"‘ عن
سيناريو ليانة بدر وإيهاب ملعي ،وبطولة :كالرا خوري ،وخليفة ناطور ،وإسامعيل دباغ ،ووليد عبد
السالم ،وزهري فاهوم ،وبرشى قرمان.
ويتناول الفيلم حكاية رنا الشابة املقدسية التي تقرر ذات صباح ترك منزلها يف القدس الرشقية
للبحث عن حبيبها خليل الذي تنوي الزواج منه ،يف وقت يرغب فيه والدها أن ترافقه يف سفر
خارج فلسطني أو أن تختار عريساً من بني قامئة أعدها لها مسبقاً ،وخالل عملية البحث هذه،
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يسلط أبو أسعد الضوء عىل معاناة املدينة ،وبشكل ذيك وغري مبارش ،عرب إجراءات االحتالل يف
املدينة املقدسة.
وباإلسهاب أكرث ،ميكن القول إننا يف "عرس رنا" ال نتعامل مع مادة فلكلورية تشتغل عىل تفاصيل خاصة
بتقاليد الزواج ،حيث يبدأ الفيلم مبشهد مركّب ،هو نوع من املقدمة ،تستخدم فيه مؤثرات برصية لصور
ثابتة ألشخاص ملتقطة من الخلف فال نرى الوجوه :أم ،أب ،أخ وآخرين ،ملصقة عىل لقطات سينامئية
لهم مستلقني عىل األرسة ،مبصاحبة تعليق عىل كل مشهد عىل حدة  ،يوحي بأنه يتعامل مع حدث مىض،
هو ما حصل خالل نهار واحد مع الشابة رنا التي قررت الزواج من حبيبها يف نفس النهار.
تعيش رنا مع والدها يف القدس ،فيام يعيش أخوتها يف القاهرة ..الوالد مضطر للسفر إىل القاهرة
والتوجه نحو املطار يف الساعة الرابعة من بعد الظهر .وهو ال يريد أن يرتك ابنته تعيش وحيدة
يف القدس .لهذا اشرتط عليها إما الزواج يف نفس اليوم وقبل أن تبلغ الساعة الرابعة بعد الظهر أو
مصاحبته للعيش معه خارج البالد.
كان الوالد قد جهز قامئة بأسامء مرشحني محتملني للزواج :محامني ،وأطباء ،وموظفني ،كان كل
منهم قد "طلب يدها" ،وجوبهوا جميعهم برفضها ،واآلن يريد منها أن تختار عىل عجل أحدهم.
هكذا بات عىل رنا أن تبحث فورا عن حبيبها خليل ،املخرج املرسحي ،ليك تتزوج منه قبل املهلة
التي حددها األب يف الساعة الرابعة من بعد الظهر ..هذه هي العقدة التي تنبني عليها حكاية رنا
والتي تجعل من الحكاية ومساراتها أشبه بلعبة تحمل يف طياتها قدرا ما من السخرية أو املفارقة.
تجوب رنا شوارع وأحياء القدس بحثا عن حبيبها ،تتصل به مرارا عىل الهاتف الخلوي فال يرد،
تبحث يف املنازل التي ميكن أن يتواجد فيها فال تعرث عليه ،إىل أن تعلم انه أمىض ليلته يف صالة
املرسح يف رام الله ألن يف عودته ليال إىل القدس مغامرة خطرة مليئة بالتوتر والقلق.
تضطر رنا للذهاب إىل رام الله وتعود مع حبيبها إلمتام مراسم الزواج ...وينتهي الفيلم بزواج
رنا من حبيبها يف آخر لحظة ،لكن مراسم الزواج وما تبعها من احتفال بسيط ترقص خالله رنا
يف الشارع وسط املدعوين والشهود ،تتم يف الطريق قرب حاجز لجيش االحتالل اإلرسائييل ،ألن
املأذون مل يتمكن من عبوره بعد أن احتجز جنود الحاجز هويته.
من لحظة استيقاظ رنا فجرا وحتى زواجها يف الساعة الرابعة من بعد الظهر ،تعيش رنا مغامرة،
ففي كل مكان هناك جنود وحواجز عسكرية  ..كل خطوة تحتاج إىل تصاريح من االحتالل ،وكل
طلب ترصيح مخاطرة غري مضمونة النتائج ،فالفيلم يظهر أن االحتالل واقع يومي يشمل كل
نواحي الحياة وجميع الناس والتعامل معه يتم بشكل طبيعي.
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فيلم "عرس رنا" يغوص عميقاً يف عرض تفاصيل مدينة القدس :تفاصيل األحياء واألزقة والشوارع
القدمية واملنازل ،مبا يشبه الرحلة يف أرجاء القدس تحت االحتالل ،واملوازية بدورها لرحلة رنا بحثا
عن خليل ..تلك التفاصيل التي برع هاين أبو أسعد واملصور برغيت هيلينيوس يف تقدميها ،ما يجعل
من الفيلم بدوره وثيقة سينامئية وجاملية عن القدس.
قال أبو أسعد عن الفيلم :زواج رنا يحيك عن بنت فلسطينية تسعى لاللتقاء بحبيبها قبل الساعة
الرابعة عرصا ً لتتزوجه ،وهكذا تبقى يف القدس ،ومن خالل رحلة البحث عن حبيبها يرى املشاهد
ما يحدث عىل أرض الواقع يف فلسطني ،وخاصة يف القدس)30( .

الجنة اآلن
طرح فيلم الجنة اآلن ( )2005لهاين أبو أسعد ،الذي نال جائزة غولدن غلوب ألفضل فيلم أجنبي
يف الواليات املتحدة ،أسئلة عن الحياة واملوت وتغيري الواقع الفلسطيني عرب عملية تفجريية ينوي
الصديقان تنفيذها ،حيث يتتبع الفيلم مصري خالد وسعيد وهام شابان فلسطينيان من مدينة
نابلس اختارتهام جامعة فلسطينية لتنفيذ عملية تفجري يف تل أبيب  ..ويف العام  2006بات "الجنة
اآلن" الفيلم الفلسطيني األكرث شهرة " والذي حصد جوائز عاملية قبل ترشحه للمنافسة عىل جائزة
أوسكار أفضل فيلم أجنبي ،وفوزه إضافة إىل الـ"غولدن غلوب" عن أفضل فيلم أجنبي ،بجائزة
لجنة النقاد يف مهرجان برلني السيناميئ ،وعدد كبري من املهرجانات العربية والعاملية )31( .ما أثار
حفيظة جهات صهيونية داخل وخارج إرسائيل ،كون الفيلم عمل عىل أنسنة االستشهادي.
وكشفت صحيفة"يديعوت احرنوت"اإلرسائيلية عن ضغوط إرسائيلية ويهودية عىل أعضاء أكادميية فنون
السينام األمريكية لحرمان الفيلم الفلسطيني"الجنة اآلن" ،ومخرجه هاين أبو أسعد من جائزة األوسكار
كأفضل فيلم أجنبي لهذا العام ،بعد أن فاز بجائزة الكرة الذهبية غولدن غلوب ،ألفضل فيلم أجنبي.
وذكرت الصحيفة أن شخصيات إرسائيلية ويهودية متارس ضغطاً هائالً عىل أعضاء األكادميية،
مشرية إىل النفوذ الواسع الذي يتمتع به اللويب اليهودي يف هوليوود .وأكدت الصحيفة أن الضغوط
أدت اىل انتزاع وعد من األكادميية األمريكية بعدم تقديم الفيلم بصفته ميثل فلسطني ،بل بصفته
السلطة الفلسطينية.
وأفادت الصحيفة بأنه منذ فوز الفيلم بجائزة الكرة الذهبية ،قام موظفون يف القنصلية اإلرسائيلية
يف لوس أنجلوس ،بعملية جس نبض لدى أهل السينام يف هوليوود حول فرص حصول الفيلم عىل
جائزة أوسكار .وتبني لهم أن الفيلم هو أكرث األفالم املرشحة حظاً بالجائزة ،فتقرر تكثيف الجهود
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الرسية ملحارصته ،وحجب األوسكار عنه.
وكان أبو أسعد أعلن أنه تفاجأ بـ"الغولدن غلوب"ألفضل فيلم أجنبي ،وترشيح فيلمه لألوسكار،
خصوصاً أنه سبق أن فقد"الدب الذهبي"يف مهرجان برلني السيناميئ ألسباب سياسية ،وضغوط
إرسائيلية يخىش تكرارها يف األوسكار.
رصح أبو أسعد :بعد توزيع الجوائز يف برلني ،اقرتب مني مدير املهرجان ،وهمس يف أذين معتذرا ً
و ّ
عن أن املهرجان مل مينحني الجائزة الكربى األكرب بسبب الجرائم التي اقرتفها األملان أيّام النازيّة".
فأجبته":نحن الفلسطينيني خرسنا أرضنا ووطننا بسبب جرامئكم ،واآلن أخرس جائزيت التي أستحق
بسبب هذه الجرائم".
والفيلم الذي رفضته ارسائيل ،العتبارات تتعلق بأنسنة االستشهاديني ،أثار جدالً واسعاً بني
الفلسطينيني خالل تصويره يف نابلس ،وعند عرضه يف رام الله ومدن فلسطينية أخرى ،خصوصاً
مع األنباء التي تتحدث عن متويل إرسائييل لـ"الجنة اآلن" ،األمر الذي نفاه هاين أبو أسعد قطعياً،
ويوضح :كان هناك مساعدات غري مالية من قبل املنتج املشارك اإلرسائييل ،عمري هارائيل الذي
لواله ملا متكنا من التصوير يف املدن واملناطق داخل الخط األخرض ...أنا أرفض التمويل اإلرسائييل،
ومل تعرض أي جهة إرسائيلية أساساً متويل الفيلم .أريد أن أقول للعامل إن إرسائيل ال متول أي فيلم ال
يخدم خطها السيايس ،أما هارائيل ،فتعرض ملضايقات عدة ،ولتهديدات من قبل أعضاء يف الكنيست
اإلرسائييل ،ما حدث أيضاً مع مسؤول يف صندوق الفيلم اإلرسائييل ،مبجرد إعالنه يف برلني عن
استعداده للمساعدة يف عرض الفيلم داخل إرسائيل")32( .
ويرى الناقد إبراهيم العريس أن فيلم "الجنة اآلن" فيلم مختلف :مختلف يف موضوعه الجديد،
والراهن ،مختلف يف ديناميكية لغته السينامئية ،ومختلف يف قدرة مخرجه عىل إدارة ممثليه
بحرفية مدهشة ،ومختلف حتى ،أخريا ً ،برتجمة ردود الفعل التي يجتذبها .فهنا تحت دائرة
التعاطف املسبق ،يجد املتفرج نفسه أمام عمل يجمع الدراما بالتشويق ،السياسة بالكوميديا،
الواقع بالتأمل الفكري ،وكل هذا حول موضوع ميس جوهر ما يثري اهتامم العامل اجمع" :موضوع
اإلرهاب" ،كام يطلق عليه يف الغرب ،فـ"الجنة اآلن" اختار ان يطرق هذا املوضوع ،مبارشة ومن
أوسع ابوابه ،طارحاً الكثري من تلك األسئلة الشائكة التي تدور حول من هو االنتحاري؟ كيف يصبح
قنبلة متحركة ،جاعالً من جسده ،سيارة "مفخخة"؟ ملاذا يصبح انتحارياً ،وليس من ناحية الدافع
السيايس والديني فقط؟ كيف يج ّند؟ هل هو انسان من لحم ود ّم ام انه مجرد ماكينة قتل؟ ثم ما
هي مشاعره الخاصة اذ يُقدم عىل ما يُقدم عليه؟ ..هذه األسئلة التي من الواضح ان قلة من الناس
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تطرحها او تتجرأ عىل طرحها ،جعل منها هاين ابو اسعد ،مركز الصدارة يف فيلم ،كان عليه يف نهاية
األمر ان يسري عىل حبل مشدود ،إذ ان كل ما ميس هذا املوضوع يبدو ،قَ ْبلياً  ،من املحظورات او
املسكوت عنه .وامليش عىل الحبل املشدود ،هو النتيجة املنطقية لرغبة قول ما مل يكن يقال)33( .
اننا هنا إزاء فيلم فلسطيني كبري ،اعترب وحده تقريباً "الحضور العريب" يف دورة ذلك العام ملهرجان
برلني ...ثم عرف كيف يؤمن خالل املرحلة التالية الحديث عن حضور ما ،ومتميز ،لسينام عربية
متميزة .وهنا ال بد من ان نشري اىل ان هاين أبو أسعد ساجل طويالً خالل ذلك املهرجان مدافعاً عن
األبعاد الفنية لفيلم من املفرتض ان يطغى عليه الحديث السيايس وااليديولوجيا وسجاالتهام ،راح
يقول عىل اي حال انه امنا حقق هذا الفيلم ليك يفتح سجاالً حول أمر ال يساجل أحد بشأنه ،مؤكدا ً انه
صور فيلمه يف نابلس ،أي يف املوقع الساخن لألحداث خالل فرتة عصيبة ،ما اضطره احياناً اىل استكامل
تصوير بعض املشاهد يف النارصة .أما ممثلو الفيلم ،وأبرزهم قيس ناشف (سعيد) وعيل سليامن
(خالد) ،فإنهم آتون من التمثيل املرسحي ،يف مقابل لبنى الزبال (سهى) املغربية األصل الحارضة يف
السينام الفرنسية وال سيام يف افالم اندريه تيشينه وهيام عباس الفلسطينية املقيمة يف فرنسا.
باختصار اىت "الجنة اآلن" ،وهو كان يومها ثاين أعامل هاين أبو أسعد يف مجال الفيلم الروايئ الطويل،
بعد "عرس رنا" ،فيلامً كبريا ً وجادا ً ...فيلامً يجمع املهارة التقنية باالقرتاح السيايس ،من دون أن
يزعم إيجاد االجوبة لكل األسئلة املطروحة ...وهاين أبو أسعد اكد هذا عىل اية حال قائالً انه يكفيه
طرح االسئلة التي ال يريد أحد أن يطرحها حقاً ...االسئلة التي آن األوان ليك تطرح من دون أفكار
مسبقة وذاتية مفرطة ...ألن هذين سيقطّعان الحبل املشدود يف نهاية األمر)34( .
وعن الفيلم قال أبو أسعد :أستاء كثريا ً ممن يعيشون تحت وطأة الغرب ،وكأنه من واجبنا إقناعه بأننا
جيدون  ..أرفض من يصنع أفالماً لهذا الهدف ،ألنه يف ذلك يضع نفسه يف موقع دوين ،وكأنه يطلب من
الغرب أن يلتفت إليه بأنه جيد  ..أنا أرى أنني يجب أن أتساوى مع الكبار أو أتفوق عليهم ،ال يهمني ان
اقتنع الغرب أم مل يقتنع بعدالة قضيتنا  ..كانت بالنسبة يل فكرة مثرية أن أصنع فيلامً حول ظاهرة من
يلفون أنفسهم بأحزمة ناسفة ومتفجرات ،ويدخلون حافالت ،لينفجر الجميع ،وشعرت أن هذه الفكرة
قد تكون مثرية ،ألنها تسلط الضوء عام وراء هذه الظاهرة ،وملاذا يفعلون ذلك)35( .
وشدد أن "الغرب شعر بأن الفيلم ييسء لسياساتهم ،فهم يسعون أن يوصلوا للجمهور أن االنتحاري
وحش ،وليس لديه مشاعر إنسانية ،وبالتايل حينام تقدم يف فيلمك وجهاً إنسانياً تع ّريه ،وتكشف ال
واقعيته  ..املنطلق يف "الجنة اآلن" هو أن من يقدم عىل تنفيذ عملية انتحارية إنسان ،وليس مطلوباً
مني القيام بإنجاز فيلم ألثبت ذلك ،هو إنسان رغامً عن الجميع وعن إرسائيل)36( .

211

هاين أبو أسعد  ..عالمة فارقة يف السينام الفلسطينية

عمر الفلسطيني
وكعادته ،مل يخرج فيلم هاين أبو أسعد (عمر) ،وهو أول فيلم فلسطيني خالص اإلنتاج ،أي أنتج
بالكامل بأموال فلسطينية ،عن إثارة مواضيع حساسة وجدلية ،ولكن بأسلوب رشيق وشفاف،
حيث تناول الفيلم ،الذي ُرشح لجائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي ،قضية الفلسطينيني املتعاونني
مع إرسائيل شديدة الحساسية ،أو "العمالء" كام نس ّميهم ،عرب حكاية خباز فلسطيني شاب يدعى
عمر ،ليلقي الضوء عىل الخيارات الصعبة التي يضطر التخاذها بعد تورطه يف قتل جندي إرسائييل
وتعرضه لضغوط من جانب املخابرات اإلرسائيلية للعمل لصالحها ،وهنا يضع عالقة عمر بأرسته
وأصدقائه والفتاة التي يحبها عىل املحك.
ويقول مخرج الفيلم ،هاين أبو أسعد إن الفيلم "يتناول قصة حب ،لكنه أيضا يتعلق بالوالء والخيانة
يف ظل االحتالل" ،مضيفاً بأن "تجنيد متعاونني مع إرسائيل يعترب من املوضوعات املحظورة ،لكنني
شعرت أنه آن أوان مناقشته ألنه شديد األهمية .".ورأى أبو أسعد أن تجنيد الفلسطينيني "ال يدمر
املقاومة الفلسطينية فحسب ،بل يقيض عىل آدمية البرش ..برأيي ،هي جرمية كبرية)37( ".
والفيلم املنتج العام  ،2013ويقوم ببطولته كل من آدم بكري ،ليم لوباين ،إياد حوراين ،سامر
بشارات ،يعالج عدة مواضيع عرب حبكة فنية يقول أبو أسعد إنها تستلهم مرسحية "عطيل"
لشكسبري ،مضيفاً" :مشكلة عطيل كانت إحساسه بعدم األمن .عندما ال تشعر باألمن تبدأ يف التفكري
يف أمور ال ميكن تصديقها .عندما تعاين من شعور باالضطهاد ،ال ميكنك اتخاذ قرارات عقالنية".
ويستطرد قائالً" :أعتقد أننا جميعاً نعاين من هذه اللحظات يف الحياة ومن ثم نشعر بعجز وجودنا.
نحن الفلسطينيني نعرف ذلك)38( .
وهنا أستعيد بعض ما كتبه حول الفيلم عند عرضه األول يف فلسطني ،وبالتحديد يف قرص رام الله الثقايف،
حيث رسدت حكاية الفيلم بالقول :ويروي الفيلم قصة خباز شاب يدعى عمر ،متيم بفتاة فلسطينية
عىل الجانب اآلخر من جدار الفصل العنرصي ،ويسعى بشكل منتظم لتفادي الرصاصات التي يطلقها
جنود من أجل تسلق الجدار لرؤية الفتاة .ويتحدث الشاب والفتاة بحامس عن الزواج .لكن خططهام
تنحرف عن مسارها عقب اعتقاله بسبب تورطه يف هجوم عىل الجيش اإلرسائييل قتل فيه جنديا)39( .
ويتعرض عمر للتعذيب يف السجن من أجل اإلدالء مبعلومات لصالح االحتالل ،ليبدأ مبامرسة لعبة
القط والفأر مع اإلرسائييل الذي يحاول تجنيده  ..ففي الوقت الذي يحاول إثبات أنه ليس "خائنا"
يشاع يف الشارع أنه كذلك.
ويبدأ فيلم "عمر" ( 98دقيقة) ،الذي كتبه مخرجه ،بالشاب عمر (آدم بكري) يتسلق الجدار ليك
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صديقي عمره طارق (إياد حوراين) وأمجد (سمري بشارة) ،ومع نادية (ليم لوباين) شقيقة
يلتقي مع
ْ
طارق الطالبة التي يتبادل معها الحب .لكنه ما إن يصبح عىل قمة الجدار ويستعد للنزول من
الناحية األخرى حتى يطلق عليه جنود االحتالل الرصاص رغم أن الناحية األخرى ليست إرسائيل،
وإمنا نفس البلدة التي قسمها الجدار.
يصاب عمر إصابة طفيفة ،ويتمكن من اللقاء مع صديقيه ومع حبيبته .وتبدأ أحداث الفيلم مع
مشهد يقوم فيه طارق بتدريب عمر وأمجد عىل إطالق النار ،ويقول لهام يف نهاية املشهد "نحن
جاهزون يا شباب" .ويف مشهد آخر عىل الطريق الرئييس خارج البلدة تقوم دورية من جنود
االحتالل بإذالل عمر عندما يأمرونه تحت تهديد السالح بالوقوف عىل صخرة صغرية رافعاً يديه
من دون أي مربر سوى أنه فلسطيني.
ويف الليل يقوم األصدقاء الثالثة برصد مجموعة من جنود االحتالل عند حاجز عسكري ،ويطلب
طارق إطالق الرصاص ،فيرتدد عمر وال يرتدد أمجد ويصوب نحو أحد الجنود ويقتله .ويبدأ الرصاع
بني أجهزة األمن اإلرسائيلية والشبان الثالثة ملعرفة من الذي قتل الجندي ،وإىل أي فصيل سيايس
ينتمون ،والعمليات األخرى التي يخططون لها.
تعرف سلطات االحتالل من قاموا بالعملية ،ويعرف الشباب الثالثة بالطبع أن هناك من أبلغ عنهم
من الفلسطينيني املتعاونني مع االحتالل ،ويتوصل طارق إىل الجاسوس ويعذبه ويقتله.
وتتم مطاردة عمر والقبض عليه وتعذيبه داخل السجن .وهنا تبدأ دراما قوية كتبها وأخرجها هاين
أبوأسعد برباعة واقتدار عن عالقة القط والفأر بني عمر ورامي (وليد زعيرت) ،ضابط املخابرات
اإلرسائييل الذي يتوىل القضية ،ويريد أن يعرف بالضبط من يكون قاتل الجندي ،وفق ما كتب الناقد
املرصي الشهري سمري فريد.
وقال أبو أسعد إنه استوحى فكرة الفيلم من واقعة رواها له أحد أصدقائه حني حاولت أجهزة
االستخبارات إجباره عىل التعاون معهم ،ألنهم كانوا يعرفون رسا عنه ،وهو األمر الذي من شأنه
أن يتسبب بفضيحة لعائلته ..مل يعرف ماذا يفعل بل أن يقرر "إنك تعرف ماذا أفعل ،سوف أدمر
عائلتي ،ولكن لن أصبح متعاونا مع العدو")40( .
ويقول أبو أسعد إنه ال يخىش رد الفعل السلبي عن الفيلم ،مشريا إىل أن "املجتمع الفلسطيني
منفتح جدا ،وأكرث انفتاحا بكثري مام يعتقد .نحن منفتحون جدا عىل االنتقادات".
ويعترب فيلم "عمر" الفيلم الروايئ األول بهذا املستوى ،الذي يصوره أبو أسعد باإلستعانة بطاقم أغلبه
من الفلسطينيني ومعظمهم جدد باملجال ،وحول هذا يقول "لقد كانت مخاطرة كبرية .يف بعض
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األحيان قلت لنفيس ،يا إلهي ،ماذا أفعل ،ولكن عندما أرى النتائج أصبح سعيدا جدا ألنني خاطرت".
ويشعر أبو أسعد بأنه فخور خاصة وأن الفيلم أنتج بأموال فلسطينية فقد ساهم رجال أعامل
ومغرتبون فلسطينيون بـ %95من موازنة الفيلم ،بينام ساهمت ديب مبا تبقى ،وهو ما قال صاحب
"الجنة اآلن" إنه منحه "حرية" كبرية "فأن تكون أكرث اقتصادا يعني أن تكون أكرث استقاللية")41( .
ويف محض تحليل الفيلم ،كنت كتبت :الطلقة األخرية يف فيلم "عمر" لهاين أبو أسعد ،كانت مبثابة
رسالة عىل أكرث من اتجاه ،أولها أن كرامة الفلسطيني الحر يف لحظات تكون أهم من حياته ،وأن ال
حياة طبيعية لنا يف ظل االحتالل ،وأن الحل األمثل يكمن يف التخلص منه ،وهو ما حصل حني أطلق
عمر (آدم بكري) النار عىل ضابط املخابرات اإلرسائييل الذي حاول تجنيده بعد اعتقاله)42( .
بعد قرابة الساعتني من "شد األعصاب" ،حيث البكاء ،واالبتسام ،والضحك حتى القهقهة ،والرصاخ،
والتوتر ،وغريها من املشاعر املتناقضة ،استطاع الفيلم املبني مع معالجة درامية عىل قصة حقيقية،
فضح عنرصية االحتالل عرب العديد من املشاهد ،من بينها مشهد إجبار عمر عىل الوقوف فوق حجر
صغري نسب ًيا لفرتة طويلة ،بقرار مزاجي من جنود دورية لجيش االحتالل ،وحني احتج هشموه رضبًا،
قبل أن يجربوه عىل الوقوف مرة أخرى عىل ذات الحجر وبقدم واحدة ،ومن ثم التعذيب يف غرف
التحقيق ،عىل الصعيدين الجسدي والنفيس ،وتصوير تفاصيل ال يعرفها إال الفلسطينيون ،كـ"غرفة
العصافري" ،وإن كان تم توضيح الفكرة ملن هم خارج فلسطني ،عرب الحوار بني ضابط املخابرات
اإلرسائييل الذي انتحل شخصية قيادي مقاوم ،وأوقع عمر يف الفخ ،إضافة إىل مشاهد اقتحامات
املخيم املتكررة ،ومشاهد جدار الفصل العنرصي الذي لعب دو ًرا أساسيًا يف الفيلم ،عكس عالقة
الفلسطيني باالحتالل  ..قلة انتقدت ما وصفوه بـ"أنسنة" ضابط املخابرات اإلرسائييل ،بل إن أحد
املخرجني أخربين بأنه "حزن عند مقتله برصاصة عمر" ،وأرى يف ذلك مبالغة ،حيث إنني قرأت
الصورة بشكل مغاير ملا قرأه ،فضابط املخابرات الذي "يريك من طرف اللسان حالوة ويروغ منك
كام يروغ الثعلب" ،هو صورة حقيقية لعدد من ضباط املخابرات الذين عايشهم األرسى وذووهم،
وأرس املطاردين ،وهنا علقت عبارة من شقيقة أحد املطاردين السابقني يف ذهني ،حني قالت يل،
"ذكرين الفيلم مبا حدث مع شقيقي  ..كان هناك جنود يحاولون أن يكونوا لطفاء ،ورمبا يكون
بعضهم كذلك ،لكن هذا ال يعني أنهم لطفاء" ،بل إن الصورة هذه ميكن أن تقرأ عىل أنها داللة
رمزية عىل محاوالت دولة االحتالل االدعاء بأنها الدولة الدميقراطية الوحيدة يف الرشق األوسط،
والظهور مبظهر حضاري ،عىل عكس الواقع ،كام هو حال ضابط املخابرات اإلرسائيلية رامي)43( .
من الناحية الفنية ،الفيلم "مشدود" إىل درجة ال ميكنك معها الشعور بامللل ،ومحبوك بطريقة
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جيدة ،إال من بعض الهنات هنا وهناك ،والتي تعكس حالة الفراغ التي تعيشها السينام الفلسطينية
بسبب غياب كتاب سيناريو محرتفني ،لكنها ال تؤثر عىل القيمة اإلجاملية للفيلم ،كام أن أداء
املمثلني كان مدهشً ا ،عالوة عىل أن الرؤية اإلخراجية وعني أبو أسعد السينامئية بقيت متألقة
كعادتها ،فبعد مثانية أعوام عىل فيلمه الجنة اآلن ،حقق حضورا ً عاملياً الفتاً ،ويكفي نجاح "عمر" يف
االختبار األصعب ،وأعني استحسان الفلسطينيني له)44( .
وإضافة إىل فوز فيلم عمر بجائزة لجنة التحكيم يف مهرجان كان السيناميئ العام  ،2013فاز بالعديد
من الجوائز العاملية ،حيث حصد غالبية جوائز مهرجان قرطاج السيناميئ يف دورته الخامسة
والعرشين ،ومنها جائزة أفضل فيلم (التانيت الذهبي) ،وجائزة "التانيت الذهبي" للجمهور،
و"التانيت الذهبي" لجائزة التحكيم الخاصة بالشباب ،وجائزة أفضل سيناريو العام  ،2014وكذلك
بجائزة "املهر العريب" كأفضل فيلم روايئ يف مهرجان أبو ظبي السيناميئ العام .2013

"يا طري الطاير"
بلغة سينامئية اجتمعت فيها الكوميديا بالرتاجيديا بـ»اآلكشن» والغناء ،ينجح هاين أبو أسعد يف فيلمه
يا طري الطاير ( ،)The Idolمن إنتاج العام  ،2015عرب حكاية مقتبسة من سرية النجم محمد عساف،
أن ينقل صورة حقيقية ومغايرة مبقاييس سينامئية عاملية عن الشعب الفلسطيني ،ومعاناته ،وأحالمه،
وطموحاته ،دون أن يظهر جندياً واحدا ً من جيش االحتالل يف الفيلم ،مع عدم غياب دالالت ما يسببه
لنا من أذى ،فهو غائب وليس مغيّبا .إدخال أحداث متخيلة ألسباب درامية ،وهو ما أشار إليه الفيلم
برصاحة يف مطلعه ،خدمه كثريا ً ،ومنح عساف بعض تفاصيل حياته الغائبة للمخرج قدم إضافة أخرى،
عالوة عىل السيناريو ذي الحساسية العالية ،وكذلك الكامريا ،وهذا ما اعتدنا عليه من هاين أبو أسعد،
إضافة إىل الرتكيز عىل اإلنساين بعيدا ً عن الكالشيهات والشعارات ،مع أهمية اإلشادة بأدوار الفنانني
الفلسطينيني والعرب ،وخاصة األطفال قيس عطا الله (عساف الصغري) ،وهبة عطا الله (شقيقته نور)،
وأحمد قاسم (صديقه أرشف) ،وعبد الكريم أبو بركة (صديقه عمر) ،وبالدور الحيوي للموسيقى،
واألزياء ،والديكور الخارجي ،وتحريك املمثلني يف املشاهد املتنوعة ،فهاين أبو أسعد يف فيلمه "يا طري
الطاير" أضحكنا وأبكانا ،أحبطنا ومنحنا األمل  ..إنها الحياة ،إنها السينام ،إنها فلسطني)45( .
وقال أبو أسعد عن الفيلم ،الذي حقق شهرة عاملية عىل مستوى املهرجانات ،وعىل مستوى عرضه
يف أكرب عدد من دور العرض السيناميئ يف العامل تسجل لفيلم فلسطيني :فيلم "يا طري الطاير" ليس
فيلامً عابرا ً  ..هو فيلم مهم يل عىل الصعيد الشخيص ،ألنه يتحدث عن غزة التي تص ّدر املقاومني
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والفنانني واملبدعني رغم أنها تقبع تحت الحصار ،وتحت القمع  ..هذا الفيلم هديتي لغزة وأهلها.
()46

سينام خاصة
ولهاين أبو أسعد حكاية خاصة مع السينام ،عرب عنها ذات مرة بالقول :أما بالنسبة للسينام فأنا
أحببتها فعملت بها فأنا مهندس طريان وعملت يف هذا املجال ملدة عامني من  89 – 87ولكن
وجدت أن الهندسة تقوم عىل معاملة واحدة  2=1+1وهذه املعادلة ثابتة يف كل أنحاء العامل،
وألنني بطبيعتي أعشق املغامرة وأعشق الخيال فقد اتجهت لإلخراج السيناميئ وأنا عشقت
السينام منذ كنت طفالً ،ففي مدينتنا النارصة كانت هناك سينام (ديانا) تقدم كل أحد فيلمني
يف تذكرة واحدة أجنبي (كاوبوي) ومرصي .وعشقت من خالل مشاهديت األبطال املرصيني فريد
شوقي ورشدي أباظة وتوفيق الدقن ومحمود املليجي وهند رستم ومريفت أمني .لذلك عندما
شعرت بقسوة الواقع وضيق مجال الهندسة هربت اىل عامل السينام الرحب الواسع الذي كان
يساعدين وأنا طفل عىل الهروب ملدة  4ساعات من الواقع الصعب يف ظل االحتالل االرسائييل)47( .
ويف نظرة رسيعة عىل األفالم التي حققها هاين أبو أسعد يف تجربته السينامئية الرائدة ،والتي
باتت عاملية بطبيعة الحال ،ميكن القول بأنه مخرج مهووس بالحكاية الفلسطينية ،يحاورها ،ويسرب
أغوارها ،ويغازلها دون خجل ،ويأتيها من جوانبها املتعددة ،عىل مستوى الواقعي واملتخيل ،ففي
أفالمه كلها يسعى للقبض عىل السؤال الذي يشاغله ،ويرتك فضاء اإلجابة مفتوحاً أمام الشخصيات
التي يتناولها ،ومينحها فرصة التعبري عن ذاتها ،دومنا ادعاء أو تصنع ،كام إن هاين أبو أسعد متنوع
يف خياراته الفنية ،وإن كان انحاز يف تجاربه األخرية إىل املتابعة واملعايشة ،وهو ما مل يغب عن
تجاربه األوىل ،ما يجعل من أعامله سؤاالً مستفزا ً باملعنى اإليجايب ،ويراكم معرفياً كام هي مراكمته
الحرتافية إجادة املتعة البرصية ،ما يجعل املشاهد ألفالمه يقف أمام معالجة مبدعة لدقائق تفاصيل
الحياة الفلسطينية ،بحلوها ومرها ،وسلبياتها قبل إيجابياتها ،وكأنه يقول "ال تحرر دون حرية".
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