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سارة الشاذلي وحميمية التصوير الوثائقي

أهذه عود ٌ
ة أم رحلة خروج؟

في أول وثائقي طويل
لها ،تحاور سارة الشاذلي
والدها في منزله في
القاهرة زمن كورونا،
وتقترب منه ومن
والدتها أكثر فاكثر ،عبر
صور وصمت
ُ
نديم جرجوره

ٌ
ُ
أوصـ ـ ـ ـ ــاف ن ـق ــدي ــة ع ـ ـ ـ ّـدة ت ـ ـقـ ــال فــي
«ال ـ ـعـ ــودة» ( ،)2021أول وثــائـقــي
طويل ( 76دقيقة) للمصرية سارة
الشاذلي .الحميمية والذاتية أبرز األوصــاف.
هناك أيضًا العزلة والتعارف والتواصل بني
ً
أفراد عائلة واحدة ،وصوال إلى االغتسال من
أيام وتجارب وعالقات ،بحثًا عن مرحلة
ثقل ٍ
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـي ــش ،أو رغ ـب ــة ف ــي مــواج ـهــة
ـاالت ســاب ـقــة ،لفهمها أو لكشف
مــرحـلــة وح ـ ـ ٍ
شيء منها.
خفاياها أو لتعرية
ٍ
ّ
ْ
لكن ،هل ترغب سارة الشاذلي في هذا كله؟ أم
ّأن رغبتها في لقاء والديها في القاهرة دافعٌ

ّ
الحميمي
لحظات ،يغلب عليها
إلى تصوير
ٍ
والـ ــذاتـ ـ ّـي ف ــي ال ـت ـق ــاط ج ــوان ــب مـخـتـلـفــة ،في
املـ ـ ّ
ـادي (امل ـن ــزل وف ـض ــاؤه ،الـجـســد وحــركــاتــه،
ّ
ت ـفــاص ـيــل دق ـي ـق ــة ألشـ ـي ــاء ع ـ ـ ــدة ،املــوس ـي ـقــى،
املشهد الخارجي ،املنطقة حيث مبنى املنزل
ٌ
ّ
ـرض
ال ـعــائ ـلــي ،إ ّلـ ــخ ).وال ــروح ــي (كـ ــام ع ــن م ـ ٍ
ووباء وتحديات وتساؤالت)؟
ّ
يـكـشــف «الـ ـع ــودة» ه ــذا كــلــه بــأس ـلــوب بسيط
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ ،وب ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وب ـع ـي ـن ــن
ونظرات
الكتشاف
مفتوحتني على وسعهما
ٍ
ٍ
وت ـمـ ّـعـ ٍـن ف ــي أحـ ــوال آن ـ ّـي ــة ،مـتــأتـيــة م ــن سـيــرة
مديدة« .الـعــودة» يقول شيئًا من هــذا ُ
بص َور
ً ْ
ول ـق ـطــات ،بعضها طــويــل قـلـيــا ،إذ ال فــائــدة
ّ
ـص أو غ ـنـ ٍـاء أو طـبـ ٍـخ،
مــن دقــائــق ع ــدة ّعــن رق ـ ٍ
في سياق
قبل التيقن من أن اإلطالة مندرجة ِّ
ب ـصــري ،يجمع هــوامــش كـثـيــرة لـيــوثــق عاملًا
أليفًا ألفراد عائلة واحدة.
ل ـل ـكــام ،ب ــن سـ ــارة ال ـشــاذلــي ووال ــده ــا نبيل
ت ـح ــدي ـدًا ،ح ـض ـ ٌ
ـور ي ـكــاد ي ـت ـســاوى والـصـمــت
الذي ،بمساحته الخاصة في السرد البصري،
ُيـصـبــح أشـبــه ب ـكــام تـقــولــه ُص ـ َـور َ
ومـشــاهــد.
ٍ
ٌ
الــوالــدة ،ماريان خــوري ،منعزلة في غرفتها،
ّ
بانتظار الـتــأكــد مــن عــدم إصابتها بكورونا
(ت ـصــل س ــارة إل ــى ال ـقــاهــرة ف ــي مـ ــارس /آذار
 ،2020مــن دون تحديد ال ـيــوم ،مــع بــدايــة أول
عــزلــة مـنــزلـيــة فــي املــدي ـنــة) .ك ـ ٌ
ـام عـفــوي أمــام

ْ
ّ
كاميرا غير عفوية ،إذ تكشف عدستها تمك ّ ًنًا
والكلمات واملناخ ،ودقــة
من مالحقة األشياء
في توليف (ســارة الشاذليُ ،امل ّ
صورة وكاتبة
ٍ
السيناريو واملشاركة مع والديها في اإلنتاج،
إل ــى جــانــب «أفـ ــام مـصــر ال ـعــامل ـيــة») ،يــوحــي
ببساطةٍ لن تحول دون متابعة هادئة لسيرة
ّ
بعيني االبنة.
تلك العائلة
ُ ِّ
ب ـع ــض ت ـل ــك الـ ـسـ ـي ــرة يـ ـش ــك ــل ن ـ ـ ــواة درامـ ـي ــة
ّ
للوثائقي «إحكيلي» ( ،)2019ملاريان الخوري.
ن ــواة ترتكز على ح ــوار طــويــل مــع س ــارة ،في
ـدن وف ـضــاءات مفتوحة على مسار
غـ ٍ
ـرف وم ـ ٍ
ّ
وتـ ــاريـ ـ ٌـخ وذاك ـ ـ ـ ــرة وراهـ ـ ـ ـ ـ ٍـن .كـ ـ ــأن «إح ـك ـي ـلــي»
تـ ـح ــري ــض ل ـل ـش ـ ّـاب ــة ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ج ــان ـ ٍـب
ّ
حميمي
ـيء
آخــر مــن الـسـيــرة ،أو على قــول ش ـ ٍ
وذات ـ ـ ـ ّـي م ـن ـهــا ،يـنـبـثــق م ــن اخ ـت ـب ــار إمـكــانـيــة
تخزين حكايات وحاالت وانفعاالت في ُص َور
ً
أوال ّ
مجرد ُص َور عائلية بحتة،
متتالية ،تبدو

كالم يتساوى بحضوره
ٍ
صمت يُشبه كالمًا
مع
الصور
عبر ُ

أفالم جديدة

ُ
ّ
لتصل إلى خاتمةٍ تقول إن «العودة» ـ املشارك
فــي مسابقة األف ــام الــوثــائـقـيــة الـطــويـلــة ،في
الـ ــدورة الـ ــ 14( 5ـ  22أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول
 )2021ل ــ«م ـه ــرج ــان ال ـج ــون ــة ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ـ
ّ
ّ
ّ
وذاتيته،
وحميميته
العائلي من عزلته
ُيخرج
إلى حكاية مفتوحة على هواجس وتساؤالت،
كخروج أفراد العائلة أنفسهم من تلك العزلة
إلى شاطئ وبحر ومدى واسع.
بساطة «العودة» في مقاربة مسائل وحكايات
ّ ّ
ترميز غير مالئم لها (البساطة).
تقول إن كل
ٍ
ـت
الـخــروج مــن الـعــزلــة ع ــادي
للغاية ،بعد وقـ ٍ
ّ
ع ـلــى ال ـت ـقــوقــع ف ــي م ـنــزل ُي ـط ــل ع ـلــى جــوانــب
مــن ال ـقــاهــرة ،مــن ع ـلـ ٍّـو يـشــي بــإطــالــة تلتقط
ّ
يومي
عيش
فراغًا وهدوءًا ،كالتقاطها وقائع
ٍ
م ــن دون ع ــزل ــةٍ  .بـســاطــة ُمــري ـحــة ف ــي ســردهــا
ـام
وتـصــويــرهــا وتــولـيــف مـشــاهــدهــا ،وف ــي كـ ٍ
ـوح وتواصل ،وفي عزلة يليها خــروج إلى
وبـ ٍ
ّ
كعيني سارة خلف الكاميرا،
ذاك املد املفتوح،
ّ
ـيء دفـعــة واح ــدة،
الـلـتــن تــريــدان جـمــع ك ــل ش ـ ٍ
قبل غربلتها وانتزاع بعضها لتشكيل مسار
درامي متماسك ببساطته الفنية والجمالية،
وبعمق حميميته وذاتيته ،وهاتان الحميمية
والــذاتـيــة لــن تـحــوال دون مــرافـقــةٍ غير سهلة،
رغم البساطة نفسها.
ّ
ّ
الحد الفاصل
بالتنبه إلى
مطالبة
فاملرافقة ّ ّ
ب ــن م ــا ُي ـظ ــن أنـ ــه رت ــاب ــة ،وم ــا ي ـحــدث أم ــام
ال ـ ـعـ ــدسـ ــة ،وفـ ـ ــي عـ ـم ــق م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث أيـ ـض ــا.
ّ
عائلي ،مليء بالحميمية والذاتية،
تصوير
ٌ
دافع إلى تساؤل عن فائدة ذلك في سينما،
ّ
أفراد مع عائالتهم،
يزداد تعمقها في أحوال
ٍ
وماض،
راهن
مع
والعائالت
وأحوال األفراد
ٍ
ٍ
وفــي الــراهــن واملــاضــي ت ـســاؤالت ،معظمها
ّ
غير
حالةٍ
محسوم .التعمق السينمائي ُفي ّ ّ
كهذه ٌّ
رد على أولوية القطع مع ما يظن أنه
ٌ
جزء من لعبة بصريةّ ،تمتحن
ُرتابة ،فهذا
امل ـش ــاه ــد إلدراك ق ــدرات ــه ع ـلــى ال ـت ــوغ ــل في
ْ
الحميمي والذاتي ،وإن يبتعدان عنه وعن
ّ
انفعاالته وهواجسه وتساؤالته الخاصة.
ّ
الـلـعـبــة الـبـصــريــة تـشــي ب ــأن ٌالــاحــق لهذه
الدقيقة أو لتلك اللقطة مختلف أو متشابهٌ،
ٌ
واملتابعة وحــدهــا كفيلة بكشف اآلت ــي من
ُصـ ـ َـور ول ـقـطــات وأق ـ ــوال وح ــرك ــات وسـلــوك
ون ـب ــرة .ف ــيّ خ ـتــام «الـ ـع ــودة» ،تـكـتــب س ــارة
ال ـشــاذلــي أن ـه ــا ،بـعــد  10أع ــوام مــن العيش
ّ
خارج الوطن ،تشعر ّ
للمرة األولى بأن قرار
عــودت ـهــا إل ــى ب ـلــدهــا ص ـح ـيــح« :ب ـعــد فُـتــرة
وجيزة على رحلتي األخيرة مع والدي ،أ ِّ
قرر
ّ
االنتقال من شقة أهلي ألبــدأ حياة جديدة
ٌ
ّ
لي في مصر» .قــول كهذا يوحي بــأن سارة
الخروج،
ترغب في مشاركة آخرين في رحلة
ّ
ال العودة فقط ،من عالم ،تريد ّ
تحررًا منه،
ٍُ
وم ّ
ّ
سبباته ،واألشياء
التحرر
ّأيًا يكن شكل
الــدافـعــة إلـيــه .الحميمي والــذاتــي يعكسان
ـض ورغ ـبــة
س ــا ّس ــة ع ــاق ــة عــائ ـل ـيــة ،تـتـنــاقـ ّ
التحرر .لكن خطوة االنتقال من شقة األهل،
بعد  10أعوام من االغتراب ،غير سهلةٍ  ،رغم
ّ
ّ
شيء ،وبسبب كل شيء أيضًا.
كل
ٍ
ُ
مــع س ــارة ال ـشــاذلــي ،تـصـبــح ال ـعــودة خــروجــا
ي ـم ـت ـلــك ح ـســاس ـيــة ص ـ ـ ــورة ،ونـ ـب ــض ص ـمــت،
وجمال أفق مفتوح على احتماالت واختبارات.
نبيل وسارة الشاذلي في
«العودة» :األفق المفتوح
(الملف الصحافي)

وسمعة مصر
إهانة الفلسطيني ُ

¶ The Worst Person In The World
ليواكيم ترير ،تمثيل ريناتو ْ
رايسفي
وأند ْرش دانيالسن لي:
(الصورة) ِ
ستبلغ جولي ،قريبًا ،عامها الثالثني،
ّ
ّ
تتخبط في فوضى
لكن حياتها ال تزال
وجودية .ذات ليلة ،تذهب إلى حانةٍ ،
تلتقي فيها بأيفيند ،الشاب الوسيم
ّ
ُ
فت ّ
قرر االنفصال عن صديقها
والجذاب،
أكسل ،برغبة في تجديد حياتها عبر
ً
عالقة أخرى ،ربما تمنحها نظرة
مختلفة للحياة والعالقات ،ولنفسها
ّ
أيضًا .غير أن بعض الخيارات ربما لن
يكون صائبًا ،أو تجاوزته سابقًا.

¶  6 Compartment Noليوهو
كوسمانن ،تمثيل دينارا ْدروكاروفا
ِ
ّ
ويوريبوريسوف :هربًا
(الصورة)
من عالقة ّ
حب غامضة عاشتها في
موسكو ،تسافر لورا بالقطار إلى
القطب الشمالي ،فتجد نفسها في
مقصورة واحدة صغيرة الحجم ّمع
عامل منجم روسي .لقاء غير متوقع
ّ
ُ
يتحول تدريجيًا
ومزعج في البداية،
إلى مواجهةٍ بينهما ،تكشف لهما
ّ
حقائق كثيرة متعلقة بالتواصل بني
الناس ،وبأمور الحياة والتفاصيل
الصغيرة واملسائل املختلفة.

¶ Captain Volkonogov Escaped
ْ
لنتاليا مركولوفا وألكسي تشوبوف:
ّ
بعد عمر أمضاه في خدمة مؤسسة
ّ
تابعة لنظام فاشي تسن القوانني
ملصلحة النظام نفسه ،يجد الرقيب
ْ
فولكونوغوف (يوري بوريسوف)
ّ
نفسه في موضع االتهام جنائيًا ،ما
يدفعه إلى الهرب من زمالء سابقني له
يتنافسون في مطاردته إللقاء القبض
ّ
ُ
عليه .أحداث الفيلم (الصورة) مستلة
من اضطهادات سياسية سوفييتية
حصلت عام .1938

أي خراب هذا؟ أي خنوع وبهتان؟
يصعب التغاضي عن املسألة :أشباه نجوم،
وعاملون في صناعة
من ممثلني وممثالت،
ّ
ال ـس ـي ـن ـمــا املـ ـص ــري ــة ،يـ ـش ــن ــون ح ـم ـلــة ضــد
«ري ـ ــش» ،لـعـمــر ال ــزه ـي ــري ،ف ــور عــرضــه في
ال ــدورة ال ــ 14( 5ـ  22أكتوبر /تشرين األول
 )2021ل ــ«م ـهــرجــان ال ـجــونــة الـسـيـنـمــائــي»
(جــائــزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي
روائ ـ ـ ــي ط ــوي ــل 20 ،ألـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي)،
ّ
ألنهم يرون فيه «إساءة إلى ُسمعة مصر»،
ّ
خـيــر
أو م ـجــرد «فـيـلــم ت ـ ُـاف ــهٍ » ،وال ــوص ــف األ ّ
ـاف تـشـبـهــهُ ،يطلقها صــنــاع
ـ
ـ
ص
أو
ـة
خــاصـ
ٍ
ّ
أف ــام (إخــراجــا وتـصــويـرًا على األق ــل) ،لهم
سـ ـي ــرة س ـي ـن ـمــائ ـيــة ح ــاض ــرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ
الحديث للفن السابع املصري.
ّ
لكل واحد رأي وأسلوب يعتمده في التعبير
ّ
شخصيته
عن هذا الرأي ،واألسلوب يعكس
وسلوكه وتفكيره وتربيته وثقافته ٌووعيه.
بعض قليل يريد نقاشًا ّ
جديًا .بعض آخر
ّ
بوطنية مقيتة ،أو بمفردات قريبة
يتسلح
ّ
م ــن ال ـش ـت ــم ،ألن ـ ــه غ ـي ــر م ـع ـجــب ب ـ ــ«ريـ ــش»،
وبأفالم راسخة في ذاكرة السينما املصرية،
تبقى ٍ ّ
أهم وأعمق وأجمل من سهولة الشتم،
وتفاهة قائلني به.
هـ ـ ـ ــذا سـ ـ ـج ـ ــال س ـي ـن ـت ـه ــي قـ ــري ـ ـبـ ــا ،ك ـ ـعـ ــادة
السجاالت الباهتة والبليدة في القاهرة.
ٌ
كامن في مسألة ّ
ّ
أهم وأخطر،
األخالقي
ْاملأزق
إذ ي ـت ـغــاضــى ه ـ ــؤالء وغ ـي ــره ــم ع ــن إه ــان ــةٍ
ي ـت ـع ـ ّـرض ل ـهــا سـيـنـمــائـيــون فلسطينيون
ف ــي م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،ل ـس ـبـ ٍـب ُي ـم ـنــع اإلع ــان
ّ
سلطة عـبــد الـفــتــاح السيسي
عـنــه رسـمـيــا.
ٌ
وجماعته منخرطة في إهانة الفلسطيني،
ّ
رغم تمكن فلسطينيني آخرين من الدخول
إل ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــر ،وامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي «مـ ـه ــرج ــان
ّ
ـاب غير معروفة البتة .هذا
الجونة» ،ألسـبـ ٍ
تناقض يبدو مقصودًا ،كمن يريد تأديبًا
للفلسطيني م ــن نــاح ـيــة ،وإظ ـه ــار انـفـتــاح

سبب آخــر يدعو إلــى منع الفلسطيني من
ّ
الدخول إلى مصر ،أقله بانتظار جرأة نظام
قاتل على إعــان السبب الحقيقي رسميًا)
فـعـ ٌـل فــاشـ ّـي عـنـصـ ّ
ـري يتكامل وأف ـعــال ذاك
الـنـظــام ،غير امل ـتـ ّ
شباب
ـردد أب ـدًا عــن إع ــدام
ٍ
ّ
ّبتهمة ُجرمية ،يتبي بعد أشهر قليلة فقط
أنهم أبرياء منها ،وغير املـتـ ّ
ـردد عن سجن

هيام عب ّاس إحدى ممثالت «باب الشمس» ليُسري نصراهلل (دومينيك شار ّيو /وايرإيماج)

إهانة الفلسطيني
مسيئة أما األفالم
غير ُ
الواقعية فنعم

عليه من ناحية أخــرى .هــذا لن يحول دون
الـ ـس ــؤال ع ــن س ـبــب غ ـي ــاب ت ـلــك األصـ ـ ــوات،
الصارخة فراغًا وضجيجًا من أجل ال شيء،
ُ
ُ
عن مسألة تهني مصر وشعبها ،وتسيء إلى
وهؤالء الصارخون
ُسمعة مصر
وشعبهاُ ،
ُ
ٌ
جزء من الشعب املهان واملساء إلى ُسمعته،
وراضخون.
وهم صامتون
ّ
إه ــان ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ألنـ ـ ــه ف ـل ـس ـط ـي ـنــي (ال

ـاس بـسـبــب آراء لـهــم غـيــر عـنـيـفــة ،وغير
أنـ ـ ٍ
مـحـ ّـرضــة على قتل وســرقــة وفـســاد ونهب،
ـاف وحقيقي
وغـيــر متناقضة مــع ح ـ ّـب ص ـ ٍ
وصادق للبلد ولناس البلد ،بخالف أولئك
ً
ـا وغ ـبـ ً
ـاء عــن ُسمعة مصر
الـصــارخــن جـهـ
ُ
مصر.
وسمعة شعب
ّ
إه ــان ــة الـفـلـسـطـيـنــي ألن ـ ــه فـلـسـطـيـّنــي غير
ُمسيئة إلى تلك ُ
السمعة ،التي يتفنن نظام
ّ
ّ
ُ
عبد الفتاح السيسي وجماعته في صنع كل
ما ُيسيء إليها ،في أسوأ مرحلةٍ في التاريخ
ُ
كم تتفاوت
كامتداد
الحديث ملصر،
ٍ
ملراحل ح ٍ
أشكال إســاءاتــه إلــى مصر ُ
وسمعتها ،منذ
ّ
«ث ــورة  25يــولـيــو» ( )1952عـلــى األقـ ــلّ .أمــا
ّ
ٌ
فغائب من كل
الفلسطيني ،في املراحل تلك،
اهتمام ،باستثناء لحظات ترتبط بمصالح
ٍ
ّ
هذا النظام أو ذاك ،علمًا أن السينما املصرية
ـام عن
مـنـحــازة،
ٍ
بشكل شبه كــامــل ،إلــى أف ـ ٍ
حروب مصر ضد إسرائيل ،أكثر بكثير من
اهتمام ،ولو بسيط ،بالفلسطيني ،رغم
أي
ٍ
استثناءات ن ــادرة ،أحــدهــا «بــاب الشمس»
(ُ )2004ليسري نصرالله ،املقتبس عن رواية
ّ
بــال ـع ـنــوان نـفـســه ( )1998لــلـبـنــانــي الـيــاس
خوري.
إهانة الفلسطيني غير ُمسيئةٍ إلــى ُسمعة
ـش» وأف ـ ــام
م ـص ــر وش ـع ـب ـه ـ ُـا ،ب ـي ـن ـمــا «ريـ ـ ـ ـ ّ
مـصــريــة أخ ــرى ت ـســيء إلـيـهــا لـتــوغـلـهــا في
وق ــائ ــع يـعـيـشـهــا م ـص ــري ــون كـ ـثـ ـي ــرونّ .
أي
خراب هذا؟ ّ
أي خنوع وبهتان؟
ٍ
نديم...

ّ
راسموسن ،صوت
¶  Fleeليوناس بور
الراوي رشيد أيتوغانوف (الصورة):
ٌ
مزيج من اللقطات األرشيفية وموسيقى
الـ«بوب» في ثمانينيات القرن الـ20
ّ
السينمائي ،ينقل الفيلم
وفن التحريك
تجربة مراهقني ّ
فارين من بلدانهم،
والتأثير النفسي للفرار والتجربة
عليهم ،وعلى كيفية مقارباتهم مفاهيم
الحب والثقة والهوية ،وذلك من خالل
قصة أمني ،األكاديمي الناجح ،الذي
يخفي ّ
سرًا منذ  20عامًا.

¶  Tout S’est Bien Passeلفرنسوا
أوزون ،تمثيل صوفي مارسو
(الصورة) :تعاني إيمانويل اضطرابات
نفسية بسبب عجزها عن تأليف رواية
جديدة ،ما ينعكس سلبًا على جسدها.
ّ
تضطر إلى االستعانة بمساعدة،
لذا،
تتجاوز مهمتها في كتابة ما تمليه
عليها ،إلى عالقة إنسانية معها،
تمنحها ّ
تأمالت جديدة في الحياة
والحب األمومة والعالقات.

