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في الصاالت

«ديانا» ...سقوط األيقونة
األميرة خائنة طائشة وعاشقة متهورة
أش �ب��ه ب�ض�ف��ة وص ��ل ب�ي�ن ال�س�ي�ن�م��ا
امل�ص��ري��ة ق��دي�م��ًا وح��اض �رًا ويجسد
رؤي ��ة ن�ق��دي��ة للمجتمع وال�س�ي�ن�م��ا
ف��ي آن .سعاد حسني التي أهداها
م�ح�م��د خ��ان ع�م�ل��ه ،ح��اض��رة ب��روح
ال �ح �ق �ب��ة ال �ت ��ي ت�م�ث�ل�ه��ا ف ��ي ت��اري��خ
مصر .تعود السينما املصرية من
خالل أفالم سعاد حسني وأغانيها
التي تحلم بها بطلة الفيلم كأنها
الشاهد الوحيد على ذل��ك العصر.
في «فتاة املصنع» ،يقدم خان نسخة
معاصرة لسندريال مصرية تعيش
ف� ��ي إح � � ��دى ع� �ش ��وائ� �ي ��ات ال� �ق ��اه ��رة
وتعمل في مصنع للنسيج وتنتظر
األم � �ي ��ر ال� � ��ذي ي ��أت ��ي م �ت �ج �س �دًا ف��ي
شخصية مهندس مصنع النسيج.
لكن سندريال ال تتحول إل��ى أميرة
ع �ن��دم��ا ي�ق� ّ�ب�ل�ه��ا األم� �ي ��ر ،ب��ل تحمل
م �ن��ه وال ي �ت��زوج �ه��ا ب ��ل ي�ح��اك�م�ه��ا
ك� �م ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع .ي �س �ت �ك �ش��ف خ ��ان
مشهدية سينمائية خ��اص��ة تشبه
العشوائيات والواقع املصري الذي
ال يبحث ع��ن تجميله ،ب��ل يتماهى
معه :ك��ادرات ضيقة ومحكمة تبان
فيها الشخصيات مسجونة ضمن
األم �ك �ن��ة وال �ع �ش��وائ �ي��ات وامل �ب��ان��ي،
تقطيع س��ري��ع وح��ي يحاكي إيقاع
األح��داث ،وال�ح��وار ال��ذي ال ينضب،
وت � ��أت � ��ي أغ � �ن � �ي� ��ات س � �ع� ��اد ح �س �ن��ي
ومشاهد من أفالمها لتتناقض مع
ّ
يصوره الفيلم وتجسد
الواقع الذي
الحنني إلى حقبة غابرة أو مساحة
للحلم باتت منسية ،أجهضها الفقر
وال�ت�ش��دد ال��دي�ن��ي ك�م��ا ج�ن�ين هيام
(ي��اس�م�ين رئ �ي��س) ال ��ذي ت�ف�ق��ده في
آخر الفيلم .العالم النسائي الحميم
الذي يصوره خان يتميز بحواراته
املشغولة بعناية التي تبحث أيضًا
في وضع املرأة املصرية وتقارن بني
املاضي والحاضر والحريات التي
سلبت منها ضمن موجة الحركات
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي س� �ي� �ط ��رت ع �ل��ى
املجتمع املصري.
ل �ك��ن م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ال ي �ك� ّ�رس
ّ
ال �ف �ي �ل��م ال �ك �ل �ي �ش �ي��ه .رغ� ��م أن ه �ي��ام
م� �ح � ّ�ج� �ب ��ة ك� �ب� �ق� �ي ��ة زم � �ي �ل�ات � �ه ��ا ف��ي
ّ
امل� � �ص� � �ن � ��ع ،إال أن ذل � � � ��ك ال ي �ق �ي��د
حريتهن .شخصية هيام تبتعد عن
التقليدية ،فهي التي تبادر وتتقرب
م��ن امل �ه �ن��دس وت��ذه��ب إل ��ى م�ن��زل��ه.
وحني تحمل منه ،ال تخبره وترفض
ف� �ك ��رة إرغ� ��ام� ��ه ع �ل ��ى ال � � � ��زواج ب �ه��ا.
يشارك «فتاة املصنع» في «مسابقة
امل� �ه ��ر ال� �ع ��رب ��ي ل�ل��أف�ل��ام ال ��روائ� �ي ��ة
ال�ط��وي�ل��ة» إل��ى ج��ان��ب أف�ل�ام عربية
أخرى كـ«سلم إلى دمشق» للسوري
م�ح�م��د م �ل��ص ،و«س ��ري ��ر األس � ��رار»
ل � �ل � �م � �غ ��رب ��ي ج � �ي �ل��ال � ��ي ف � ��رح � ��ات � ��ي،
و«م ��ي ف��ي ال �ص �ي��ف» للفلسطينية
األم�ي��رك�ي��ة ش�ي��ري��ن دع�ي�ب��س ،و«ه��م
ال�ك�لاب» للمغربي هشام العسري،
و«س�م�ك��ة وق �ط��ة» ل�لإي��ران��ي ش�ه��رام
موكري ،و«املعدية» للمصري عطية
أمني ،إضافة إلى «عمر».
ك�م��ا ي �ش��ارك ف�ي�ل�م��ان ل�ب�ن��ان�ي��ان في
امل �س��اب �ق��ة ،ه �م��ا« :وي �ن ��ن» ل�ل�م�خ��رج
�ع ن � ��ازل»
ط � � ��ارق ق� ��رق � �م� ��از و«ط � ��ال � � ّ
مل �ح �م ��ود ح� �ج� �ي ��ج .وي �ت �م ��ث ��ل ع ��دد
م ��ن األف �ل��ام ال��وث��ائ �ق �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
في «مسابقة املهر العربي لألفالم
الوثائقية» كالوثائقي التجريبي
«ط �ي��ور أي �ل��ول» ل �س��ارة ف��رن�س�ي��س،
و«أرق» ل � ��دي � ��اال ق� �ش� �م ��ر و«ب� �ط ��ل
املخيم» ملحمود قعبور ،و«ميراث»
ل �ف �ي �ل �ي��ب ع��رق �ت �ن �ج��ي و«ي ��وم� �ي ��ات
ش� �ه ��رزاد» ل��زي �ن��ة دك � ��اش .وت�ن�ض��م
ه � � ��ذه األع � � �م� � ��ال إل � � ��ى  174ف �ي �ل �م��ًا
ّ
يستمر
سيقدمها امل�ه��رج��ان ال��ذي
ح �ت��ى  14م��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري؛ من
ُ
بينها  70تعرض للمرة األول��ى في
العالم.
* مقال عن فيلم «عمر» على موقعنا

فريد قمر
عندما قرر املخرج األملاني اويفر
هيرشبيغل تنفيذ «دي��ان��ا» ،كان
ً
ّ
ي �ع��رف أن ال �ت �ح��دي ل�ي��س س�ه�لا،
ف � �ه� ��و ي � �ت � �ع ��ام ��ل م� � ��ع ش �خ �ص �ي��ة
أي �ق��ون �ي��ة ف ��ي ال� ��ذاك� ��رة ال�ش�ع�ب�ي��ة
اإلنكليزية ،ب��ل ف��ي ذاك��رة العالم،
ال� ��ذي ن�ص�ب�ه��ا م�ل�ك��ة ع �ل��ى ق�ل��وب
الناس ،بعدما قضى طالقها على
أمل أن تصبح ملكة القصرٍّ .
تحد
دف��ع بطلة العمل نعومي وات��س
ال ��ى رف ��ض ال� ��دور م��رت�ين ق�ب��ل أن
ترضخ إللحاح املخرج ،وه��ا هي
اليوم تدفع ثمن قبولها.
لم يكره البريطانيون فيلمًا كما
كرهوا شريط «ديانا» املبني على
قصة كايت سنيل «دي��ان��ا :حبها
األخ� � �ي � ��ر» .ف �ق ��د وج � ��د ال �ج �م �ه��ور
ف��ي العمل إه��ان��ة لألميرة (1961
ـ� �ـ  )1997ال �ت��ي م�ث �ل��ت ع �ل��ى م��دى
س �ن��وات ال�ن�ج�م��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي
أحبتها الجماهير ،وه��زت عرش
اململكة األقدم في التاريخ بسبب
نزعتها إل��ى ال�ت�ح��رر م��ن القفص
املاسي.
مشكلة العمل ت�ب��دأ م��ن عنوانه،
ال � ��ذي ي��وح��ي ب��أن��ه ي �ق��دم س�ي��رة
األم� �ي ��رة ال �ت��ي ق �ت �ل��ت ف ��ي ح ��ادث
سير حامت حوله شكوك كثيرة.
ال � �ش� ��ري� ��ط ي � �ت � �ح ��دث ع � ��ن ع�ل�اق ��ة
األم � � �ي � ��رة ال � �غ ��رام � �ي ��ة ب��ال �ط �ب �ي��ب
ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي ح� �س� �ن ��ات خ � ��ان،
ال� ��ذي ج� ّ�س��د دوره امل�م �ث��ل ن��اف�ين
ان� ��دروز .م��ن ه�ن��ا ،تظهر األم�ي��رة
خ ��ائ� �ن ��ة ط ��ائ� �ش ��ة وض �ع �ي �ف��ة ف��ي
ّ
آون � ��ة واح� � ��دة .ت �ت �ع��ل��ق ب��رج��ل لم
يكن يبادلها الشغف نفسه وكان
أنانيًا يريدها أن تتخلى عن كل
ما لديها ،ويرفض التنازل عن أي
ّ
التكيف
شيء في حياته أو حتى

م ��ع ح�ب�ي�ب�ت��ه ال �ت ��ي ك ��ان ��ت امل� ��رأة
األشهر في عصرها.
في املقابل ،نرى تهميشًا وتعاطيًا
سطحيًا مع مسيرتها اإلنسانية.
بدت الليدي دي كأنها كانت تقوم
بكل م��ا تقوم ب��ه م��ن أج��ل توجيه
رس ��ائ ��ل إل ��ى زوج �ه ��ا وح�ب�ي�ب�ه��ا،
كأنها كانت تصطنع اإلنسانية،
وه��و م��ا أث��ار حفيظة النقاد ،وال
ّ
سيما أن كل العالقة بينها وبني
خان كانت مجرد نظرية ال يمكن
إث �ب ��ات �ه ��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س ع�لاق�ت�ه��ا

جهد جبار
بذلته نعومي
واتس لتجسيد
الشخصية
ب� � � � ��دودي ال � �ف � ��اي � ��د ،ال � � � ��ذي ي� �ع � ّ�ده
ال�ش��ري��ط شخصية ث��ان��وي��ة ،ول��م
ي �ع��ره أي اه �ت �م��ام وك��ذل��ك ال�ح��ال
م��ع قضية مقتلها .ك��ان التركيز
على يوميات األم�ي��رة وتفاصيل
ح �ي ��ات �ه ��ا وم ��آس� �ي� �ه ��ا ال �غ ��رام �ي ��ة
وعالقتها مع الباباراتزي ،الذين
اس�ت�غ�ل�ت�ه��م ب �ق��در م��ا استغلوها
ب �ح �س��ب ال �ع �م��ل ،م �م��ا أس �ه ��م ف��ي
إس �ق��اط ق��دس �ي��ة راك �م �ت �ه��ا أم �ي��رة
ويلز عبر السنوات.
لكن من ناحية األخ��رى ،ال يمكن
ج �ل��د ال �ع �م��ل ك �ل �ي��ًا ،ف� ��إذا ح� ّ�ي��دن��ا
م�س��أل��ة تهشيم ص ��ورة األم �ي��رة،
ن�ج��د ف��ي ال �ش��ري��ط ج �ه �دًا ج�ب��ارًا
ف � ��ي ب� � �ن � ��اء ش� �خ� �ص� �ي ��ة األم� � �ي � ��رة

والطبيب في آون��ة واح��دة ،وهو
ج�ه��د ب�ن��ي ع�ل��ى أك �ت��اف املمثلني
ال� �ب� �ط� �ل�ي�ن ،وال س �ي �م ��ا ن �ع��وم��ي
وات ��س ،ال�ت��ي ك��ان��ت ك��ل األض ��واء
م�س�ل�ط��ة ع�ل�ي�ه��ا ،واض �ط ��رت ال��ى
م�ش��اه��دة آالف امل�ق��اط��ع املسجلة
ع ��ن م� �ق ��اب�ل�ات األم � �ي� ��رة وق� � ��راءة
أرش �ي��ف ض�خ��م م��ن التسجيالت
واملقاالت التي نقلت من مقربني
منها ،لتقدم أداء ه��ا االستثنائي
ال��ذي ل��م يسلم م��ن االن�ت�ق��اد رغم
كل هذا .أحيانًا ،يرفض الناس أن
يستبدلوا صورة ما في خيالهم
بصورة أخرى أكثر واقعية .األمر
ال� ��ذي ل��م ي��واج �ه��ه ان � ��دروز ال��ذي
ك ��ان ش�خ�ص�ي��ة م�ج�ه��ول��ة ،ورغ��م
ذل��ك ق��دم اداء مقنعًا ج�دًا جعلنا
نكرهه ،تعاطفًا مع ديانا.
لكن البراعة في التمثيل أضعفها
ً
ال� �ن ��ص ،ال � ��ذي ل ��م ي �ك��ن م �ش �غ��وال
ب ��ال� �ح ��رف� �ي ��ة امل � �ت� ��وق � �ع� ��ة .ك ��ان ��ت
ال � � �ح � � ��وارات ف �ض �ف ��اض ��ة ت �ح��وي
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ل �غ��و غ �ي��ر امل� �ب ��رر.
ح��اول املخرج أن يعوض ضعفه
ع �ب��ر خ � �ي� ��ارات ال �ت �ص��وي��ر ال �ت��ي
ً
ج�ع�ل��ت ال�ف�ي�ل��م ع �م�لا روم��ان�س�ي��ًا
أك �ث��ر م�ن��ه ت��وث�ي�ق�ي��ًا .وه ��و أي�ض��ًا
ما لم يتوقعه الجمهور من عمل
ُيفترض أن يركز على حياة ديانا
من خالل زاوية أكثر شمولية.
ل�ي��س «دي ��ان ��ا» ال �ش��ري��ط امل�ث��ال��ي
عمل
امل�ن�ت�ظ��ر ع��ن األم �ي��رة ،لكنه ّ
يستحق املشاهدة ،وال سيما أنه
يلقي الضوء على مرحلة داكنة
في السنتني األخيرتني من حياة
إنسانة ن��ذرت حياتها ملساعدة
الناس ،وأرادها املخرج أن تكون
عاشقة متهورة فقط.
«دي ��ان ��ا» :ص� ��االت «أم �ب �ي��ر» (،)1269
«غراند سينما» ()01/343143

نادي لكل الناس
«مسيرة» مارون بغدادي
روان عزالدين
سقط م ��ارون ب �غ��دادي ( 1950ـ�ـ  )1993ف��ي منور
درج بناية سماحة في التباريس .ك��ان ذل��ك قبل
ُ
 20ع��ام��ًا .ك �ت��ب س�ي�ن��اري��و ال�س�ق��وط ك�ث�ي�رًا ،لكنه
ً
ب�ق��ي م�ت�خ�ي�لا .ه ��ذه ال ��ذك ��رى سيحييها م�ج��ددًا
ّ
«ن ��ادي لكل ال �ن��اس» بعدما ك��ان ق��د ن��ظ��م قبل أش�ه��ر «أي��ام
مارون بغدادي السينمائية» في «مسرح املدينة» (األخبار
.)2013/6/10
عند السادسة من مساء ال�ي��وم ،يفتح «قصر األونيسكو»
أب��واب��ه ملحبي السينمائي اللبناني ب��ال�ت�ع��اون م��ع عائلة
ب �غ��دادي .ع�ل��ى م��دى ث�لاث��ة أي ��ام ،س�ي�ع��رض ال �ن��ادي ص��ورًا
مل � � ��ارون ب � �غ� ��دادي ت ��زي ��د ع�ل��ى
تلك التي عرضت في «مسرح
امل � � ��دي � � �ن � � ��ة» ،ألن «امل � �س� ��اح� ��ة
ه �ن��ا أك �ب ��ر» ك �م��ا ي �ق��ول م��دي��ر
ال� � �ن � ��ادي ن� �ج ��ا األش� � �ق � ��ر .ه ��ذه
ال� �ص ��ور ج�م�ع�ه��ا ال� �ن ��ادي مع
ال �ع��ائ �ل��ة ،وت ��رس ��م ب� ً�ورت��ري �ه��ًا
ل� � �ب� � �غ � ��دادي ،م� ��وث � �ق� ��ة ح �ي��ات��ه
وأب��رز محطاتها ،إضافة إلى
ص��ور م��ن أف�لام��ه .إل��ى جانب
امل � � �ع� � ��رض ،س �ي �ش �ه��د «ق �ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ع ��رض م�ش��اه��د
م� ��ن أف �ل ��ام ب� � �غ � ��دادي ،أه� ّ�م �ه��ا
«بيروت يا بيروت» ،و«حروب
ص�غ�ي��رة» ،و«خ ��ارج الحياة»،
وغيرها .أما املفاجأة السارة،
ف �ه��ي ع � ��رض ف �ي �ل �م��ه «ن �ت��اب��ع
امل � �س � �ي� ��رة» ( ،)1982ل �ل �م � ّ�رة
األول � � ��ى ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ب �ع��دم��ا
«أم�ض��ى ال�ن��ادي ف�ت��رة طويلة
ف��ي ت��رم�ي�م��ه ل�ي�ص�ب��ح ج��اه �زًا
عرض
للعرض» كما يقول األشقر.
فيلمه «نتابع
«نتابع امل�س�ي��رة» ال��ذي يمزج
ب �ي��ن ال ��وث ��ائ� �ق ��ي وال� � ��روائ� � ��ي،
المسيرة»
ِّ
صور خالل فترة حكم الياس
للمرة األولى
ّ
س� ��رك � �ي� ��س (.)1982_1976
غدا في بيروت
وي �س �ت �م� ّ�د اس �م ��ه م ��ن خ �ط��اب
ال � � �ي� � ��اس س� ��رك � �ي� ��س «ن� �ت ��اب ��ع
املسيرة» ،ليحكي عن بيروت
خ�لال ال�ح��رب .لكن ه��ذه امل��رة،
ّ
يسلط الضوء على العاصمة
ق �ب��ل االج �ت �ي��اح ،ف�ي�م��ا ت�ج��ول
كاميرته في شوارع املدينة بني غربية وشرقية ،لتقف على
تفاصيل الحياة اليومية ألبنائها .كذلك ،سيعرض «مخرج
ع�ن��د ح ��دود ال ��واق ��ع» ال ��ذي ش��اه��دن��اه خ�ل�ال «أي� ��ام م ��ارون
ّ
بغدادي» .تظاهرة اليوم ّ
تعد محطة ضمن برنامج طويل
ّ
ن��ظ�م��ه ال �ن��ادي إلح �ي��اء ال��ذك��رى ال�ع�ش��ري��ن ل��رح�ي��ل ب�غ��دادي
ّ
بصورة مثالية بدءًا من التحية التي وجهها إليه الجناح
ال�ل�ب�ن��ان��ي خ�ل�ال م�ه��رج��ان «ك� ��ان» ،و«أي� ��ام م ��ارون ب�غ��دادي
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة» ،وال �ت �ح �ي��ة ف��ي «م �ه��رج��ان��ات ب �ي��ت ال��دي��ن»،
وع� ��رض ف�ي�ل�م��ه «ح � ��روب ص �غ �ي��رة» ف��ي «م �ه��رج��ان ال�ف�ي�ل��م
ً
ال�ع��رب��ي» ف��ي ك��ات��ال��ون�ي��ا (اس�ب��ان�ي��ا) وص ��وال إل��ى تظاهرة
«األونيسكو» .أما املواعيد املقبلة ،فهي تكريمه في «مدرسة
الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى» في  16الحالي ،ليليها
تكريم أيضًا في «الجامعة األميركية في بيروت» ،وأيضًا
خالل «مهرجان دبي السينمائي» العام املقبل.
«معرض ملارون بغدادي» 18:00 :مساء اليوم حتى  12ك 1ــ «قصر
األونيسكو» (بيروت)_ لإلستعالم03/888763 :

فيلم وثائقي

سارة اسحاق تعود إلى «البيت» اليمني
دبي ـــ جمال جبران
ُي� �ك� �م ��ل «م � �ه� ��رج� ��ان دب� � ��ي ال �س �ي �ن �م��ائ��ي»
ع��ام��ه ال�ع��اش��ر ،لكن ت�ب��دو ه��ذه السنوات
قليلة في حساب مهرجان يحمل عنوان
السينما ،وي��ري��د جعل شخصية وهوية
م �س �ت �ق �ل��ة ل �ك �ي��ان��ه .ال ت �ك �ف��ي امل �ي��زان �ي��ات
الضخمة والدعوات املفتوحة لكبار نجوم
ال �ف��ن ال�س��اب��ع ل�ص�ن��ع ف�ع��ال�ي��ة سينمائية
مشهودة .املال وحده ال يصنع مهرجانًا
عريقًا ورائدًا يمتلك سمعة وصورة .ال بد
م��ن فكرة يعمل امل��ال على رفعها ّ
ومدها
ّ
تصب في
بأسباب تحولها إل��ى م�ب��ادرة
مصلحة املهرجان نفسه .من هنا ،يمكن
النظر إلى مسابقة «املهر العربي» لألفالم
الوثائقية القصيرة ،التي تبدو في سياق
«مهرجان دبي» وق��ودًا ضروريًا من أجل
منحه سمة وهوية مرتبطة بدفع ماكينة

االن� �ت ��اج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �ع��رب��ي .وه� ��ذا ما
يمنح املهرجان نقطة ّ
جيدة في رصيده
ّ
ّ
تتمثل في دعم السينما العربية الشابة
من خ�لال صندوق «إن�ج��از» .هنا يصبح
ل �ل �م �ه��رج��ان خ �ط ��وة ع��اق �ل��ة ع �ل��ى ط��ري��ق
طويل ،لكن يبدو أن هناك نظرة خاصة أو
ّ
محددة مسبقة لهوية األط��راف
اعتبارت
ال�ت��ي ي��ذه��ب إليها دع��م ال�ص�ن��دوق ،على
اعتبار شهرة البلد الذي تنتمي إليه في

امل�ج��ال السينمائي ،مما سيحرم أطرافًا
إخراجية تنتمي إلى دول ال ُيعرف عنها
�ال ف��ي ال�س�ي�ن�م��ا .م��ع ه��ذا،
ص�ف��ة االش �ت �غ� ّ
ي�ب��دو ال�ي�م��ن ك��أن��ه أف�ل��ت م��ن ت�ل��ك النظرة
عبر املخرجة سارة اسحاق ،التي نجحت
ف ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى دع � ��م م ��ن ص �ن��دوق
«إن �ج ��از» لفيلمها «ب �ي��ت ال �ت ��وت» ،ال��ذي
ُع��رض أخيرًا في «دب��ي» .تسجل اسحاق
في هذا العمل سيرتها بعد غياب عشرة
أع � ��وام ع��ن ال �ي �م��ن ،ف �ه��ي اب �ن��ة ألب يمني
وأم اسكتلندية تعود ف��ي محاولة منها
إلعادة خلق روابط بينها وبني جذورها
ّ
األص�ل�ي��ة .ت�ق��ول اس�ح��اق ل�ـ «األخ �ب��ار» إن
«ب �ي��ت ال� �ت ��وت» ف ��ي االس� � ��اس ه ��و س�ي��رة
ذات� �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة خ �م �س�ين ف ��ي امل �ئ ��ة «ل �ك��ن
ّ
م ��ن خ�ل�ال��ه أس ��ل ��ط ال �ض ��وء ع �ل��ى ال��وض��ع
االج�ت�م��اع��ي وال�س �ي��اس��ي ف��ي ال �ي �م��ن ،من
خ�ل�ال ت �ج��رب��ة األس � ��رة ك �ك��ل ،وم �ن �ه��ا اب��ن

عمي ال��ذي ك��ان سجينًا في فترة الثورة.
ّ
ت ��رك ��ز ه � ��ذه ال� �س� �ي ��رة ع �ل��ى ع ��ودت ��ي إل��ى
أصولي وانتمائي إل��ى اليمن بعد غياب
طويل وتطور عالقتي مع أبي» .وواجهت
سارة صعوبة كادت أن تقضي على فكرة
ال �ف �ي �ل��م ،ب �ع��دم��ا رف �ض ��ت ن �س ��اء ال �ع��ائ �ل��ة
الظهور أم��ام الكاميرا باعتبار الصورة
من املحرمات الكبيرة ل��دى نساء
واح��دة ّ
اليمن ،لكنها نجحت في اقناعهن ليخرج
ال�ف �ي �ل��م إ ّل ��ى ال� �ن ��ور .رغ ��م اع�ل��ان م�خ��رج��ة
ال�ع�م��ل أن �ه��ا ل��م تتعمد تضمينه رس��ال��ة
ّ
سياسية ،إال أن الشريط ي��رى على نحو
طبيعي أن ثورة الربيع اليمني ضد علي
عبد الله صالح لم تنجح في إزالة الفساد
ال ��ذي م��ا زال ي��أك��ل ال�ي�م��ن .وك��ان��ت س��ارة
وثائقيًا
اس�ح��اق ق��د أن�ج��زت أيضًا فيلمًا ُ ّ
آخر هو «ليس للكرامة ج��دران» ،املرشح
ألوسكار األفالم الوثائقية القصيرة.

