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«أوسلو» لبار ْتلِت شير

الدراما
خارج الكادر
«أوسلو» فيلم أميركي
جديد يروي وقائع
المفاوضات الصعبة
والسرّية بين منظمة
التحرير الفلسطينية
وإسرائيل ،الحاصلة في
عدة
النرويج قبل سنين ّ
محمد بنعزيز

دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة نـ ــروي ـ ْـج ـ ـيـ ــة ف ــي
ف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـل ــة ت ــش ـه ــد ه ــذه
الواقعة :جندي إسرائيلي وشاب
ّ
فلسطيني وج ـهــا ل ــوج ــه .أحــده ـمــا ُمـســلــح
بـكــاشـيـنـكــوف ،واآلخـ ــر يـحـمــل ح ـج ـرًا .من
سدد أوال؟ ّ
سي ّ
ُ
وصل جندي آخر،
ترددا معا.
َ
ّ
وحـســم املـســألــة .هــذا املشهد غــيــر حياتها،
ٍّ
ابتكار َحل في لحظة تاريخية،
ودفعها إلى
ّ
شهدت مــا ال يتوقع أحـ ٌـد حصوله :انهيار
جدار برلني.
من هذا الواقعةُ ،ولدت فرضية مفتوحة :إذا
ُّ
َّ
تفكك االتحاد السوفييتي ،فكل شيء ممكن.
بهذا األفق املفتوح ،بدأت املفاوضات .فجأة،
وجد مناضل شيوعي فلسطيني نفسه في
مكتب واحد مع مفاوض من العدوَ .ع ّ
دوان
ٍ
ف ــي غ ــرف ــة واحـ ـ ـ ــدة ،ف ــي «أوس ـ ـلـ ــو» (،2021
ْ
ّ
منصة  )HBOلألميركي بارت ِلت شير.
ي ـق ــول املـ ـف ــاوض ،األش ـه ــر ف ــي ال ـق ــرن ال ـ ــ،20
ّ
ّ
«إن ن ـج ــاح أو ف ـشــل س ــاس ــة ال ـ ــدول يـتــوكــأ

حوار

ع ـلــى م ــدى إدراكـ ـه ــم ل ــات ـج ــاه ــات» .هـنــري
ً
كيسنجر يتفاوض حامال عصا وجزرة في
الوقت نفسه .بــدأ اللقاء بني الفلسطينيني
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن بـ ـع ــرض ف ـ ــرص ال ـت ـع ــاون
االق ـت ـص ــادي وم ـنــاف ـعــه .ي ـ َ
ـوص ــف كيسنجر
ّ
الوصف
بــأنــه الدبلوماسي الثعلب .يـبــدو
ّ
ش ـت ـي ـمــة م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر أخ ــاقـ ـي ــة ،لـكــنــه
ُيـصـبــح مــديـحــا كـبـيـرًا لــديـبـلــومــاسـ ّـي ّ
مهد
التفاقية كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل.
ّ
يوهم كــل واحد
وسيطًا بني خصمني،
كــان
ّ
ّ
م ـن ـه ـمــا ب ــأن ــه أقـ ـ ــرب إلـ ـي ــه ،وبـ ــأنـ ــه يـفـ ٌهـمــه.
ّ
نـصــح ال ـس ــادات ب ــأن مصلحته كــام ـنــة َفي
ُ
وقــف الـحــرب .سيرًا على هــذا النهج ،يبنى
فــي التفاوض خطاب متماسك عــن الحرب
امللعونة ،وبديلها املرغوب فيه :السالم.
ب ــدأ ال ـت ـف ــاوض ،ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم الـسـيــاســي
ُ
صـ ـي ــرة ،ش ـع ــارات ـي ــة
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،ب ــج ـم ــل قـ ـ َ
ّ
ع ـ ــدوانـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــع مـ ـ ـ ــرور امل ـ ـشـ ــاهـ ــد وت ـ ـطـ ــور
ُ
املـفــاوضــات ،انــتـ ِـشــل ال ـحــوار مــن الـشـعــارات
ّ
واملـ ـ ــزايـ ـ ــدات ،ف ـت ـح ــرر م ـن ـهــا وص ـ ــار أع ـمــق.
يعكس اختالف املعجم اختالف منطلقات
ّ
يتقدم الحوار من
املتفاوضني ومصالحهم.
دون انـحـيــاز ،ألن السيناريست يقف على
املـســافــة نفسها مــن شخصياته ،ويـعــرض
وجهتي النظر املتعارضتني بالتساوي ،من
كاتب أو مخرج
دون انحياز .يصعب على
ٍ
ّ
عربي إعالن الحياد.
كـ ــان ذلـ ــك ل ـح ـظــة تـ ـح ـ ّـول ت ــاريـ ـخ ـ ّـي .ســانــد

للكويت
ياسر عرفات احتالل صدام حسني
ُ َ
ضعف
عــام  ،1990فجلب ال ـخــراب لشعبه.
سـيــاسـيــا واق ـت ـص ــادي ــا .قـ ـ ّـدم الـنــروي ـجـ ّـيــون
ّ
تصب
لــه هــديــة :قـنــاة سـ ّـريــة لـلـمـفــاوضــات،
ً
ض
مــاء عــذبــا .جــرى ذلــك أمــام وسـيـ ٍ
ـاو ٍ
ـط مـفـ ِ

الممثلة روث ويلسن :دبلوماسية نرويجية في فلسطين المحتلّة (نيكوالس هانت)Getty/

مراحل مختلفة كشفت
بروفايل الشخصيات كلّها
في  90دقيقة
َ َ
ومحايدُ ،ي ّ
عبر عن دعمه للط َرفني باملستوى
نـفـســه ،ويـنـسـحــب ب ــاك ـرًا ،ليتركهما وجهًا
لوجه.
وض ـ ــع ال ـس ـي ـن ــاري ــو ـ ل ــأم ـي ــرك ــي جـ ــي تــي
رودجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ،ع ـ ـ ــن مـ ـس ــرحـ ـيـ ـت ــه «أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو»
( )2016ـ مـســارًا ملــراحــل كشفت «بــروفــايــل»
ُ
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات فـ ـ ــي  90دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة .طـ ـ ـ ـ ـ ِّـورت
الشخصيات بأفعالها .ال مكان للحياد في
ّ
سلوكها .كــل شخصية تحتكر الحقيقة .ال
جــدوى مــن مطالبة أي شخصية أكثر مما
تطيق طبيعتها.
ال يمكنها ال ـت ـصـ ّـرف خ ــارج خــارطــة ردود

األفعال املحفورة في وجدانها :حرب وحجر
ورصاص ودم وموت .الدراما خارج الكادر.
يـعــرف املـتـفـ ّـرج مــا يـجــري بلقطات اإلع ــام.
ّ
سال ٌ
تتغير الشخصية إال بعد
دم كثير .ال
محنة .يجب وقف نقاش «من الضحية ومن
الوغد».
لـعــب شـيــر عـلــى رس ــم شـخـصـيــات بأمزجة
وخلفيات ومصالح متناقضة .شخصيات
م ـلـ ّـونــة ،ال ب ــاألس ــود واألبـ ـي ــض ،ف ــي ورط ــة
نـ ـ ــزاع م ــزم ــن ،ألن ال ـطــائ ـف ـيــة غـ ــريـ ــزةّ .أدى
املـمـثــل الفلسطيني سليم ضــو دور أحمد
بحيوية ،في مواجهة ِجف
قريع (أبو عالء)
ُ
ويلبش ،م ـ ّ
ُ
ـؤدي دور املـفــاوض اإلسرائيلي
ّ
ال ـشــاب أوري ســافـيــر .ي ـحــاول ك ــل مـفــاوض
إقناع حكومته وشعبه ونفسه بما يفعله
في الصراع حول املكان نفسه.
ّ
ًّ
كل طرف ال يرى حل ُممكنًا إال بإبادة اآلخر.
يقول داروين في «أصل األنواع» (ص:)135 .
«التنازع من أجل الحياة أكثر شراسة بني
األف ــراد وال ـضــروب الـتــابـعــة لـلـنــوع نفسه».

أجراه سعيد المزواري

بمناسبة إلقائه «ماستركالس» في «المهرجان الدولي
لسينما التحريك بمكناس الـ ،»19حاورت «العربي الجديد»
جيريمي كالبان بشأن ّ
فن التحريك

جيريمي كالبان

[]2/1

الحمولة الشعرية
للرسم أجمل من
ثالثي األبعاد
منتوج
ّ
ُ
ّ
«فقدت جسدي» ( ،)2019لجيريمي
يجسد
كالبان ( 47عامًا) ،املزج املثالي بني الواقعية
ّ
واللمسة الغرائبية لسرد ّ
قصة نوفل ،وهو
شــاب مــن أصــل مغربي ،يعاني فــي باريس
م ــن ص ـعــوبــة ال ـت ـكـ ّـيــف م ــع وضـ ــع معيشي
ّ
ـاس ،ب ـع ــد ت ـي ــت ـم ــه ص ـغ ـي ـرًًا فـ ــي املـ ـغ ــرب،
قـ ـ ـ ـ
وتـعـ ّـر ٍفــه إلــى غابرييل صــدفــةُ ،
ويـغــرم بها.
ُ
ّ
لكن القدر ّ
يخبئ له محنًا أخــرى ،تكتشف
ّ
ٌ
بالتوازي مع اختبارات تواجهها يد تتقدم
بني أزقة باريس وصخبها ،بحثًا عن ّ
بقية
الجسد.
ٌ
حكائي مجنون ،ينطوي على ّ
ٌّ
حس
ره ــان
مجازفة فائق ال يمكن ترجمته إلى الشاشة
س ــوى بــالـتـحــريــك ،واخـتـيــار س ــردي يخلق
ّ
متدر ٍج وساحر،
املعنى من التبعثر بشكل
كـلـع ـبــة «ب ـ ـ ـ ــازل» ،م ــن دون ت ـن ــاس ــي أهـمـيــة
ّ
ال ـت ـصـ ّـور الــرســومــي ال ـخ ــاق للفيلم ،الــذي
ّ
أضفى شعرية حاملة ت ــارةُ ،ومشاهد توتر
ً
وحركةٍ تارة أخرى ،ليضع املشاهد في ّقلب
مـلـحـمــةٍ قــاسـيــةٍ فــي تــأثـيــرهــا عـلـيــه ،لكنها
ـرح م ـغــرق ف ــي اإلنـســانـيــة،
تـنـطــوي عـلــى ط ـ ٍ
ف ـح ــواه اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى االن ـب ـع ــاث م ــن رم ــاد
الصعوبات ،والتأقلم مع إيقاع القدر بحلوه
ُ
وم ّره.
حـصــل «ف ـقـ ُ
ـدت ج ـســدي» عـلــى جــوا ّئــز ع ـ ّـدة،
ك ــ«ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى ألس ـب ــوع ال ـن ــق ــاد» في
ال ـ ــدورة ال ـ ــ 14( 72ـ  25م ــاي ــو /أيـ ــار )2019
ّ
ملهرجان «ك ــان» ،و«كريستال» أفضل فيلم
طــويــل ف ــي ال ـ ــدورة ال ـ ــ 10( 43ـ  15يــونـيــو/
حــزيــران  )2019لـ ّـ«املـهــرجــان الــدولــي لفيلم
الـ ـتـ ـح ــري ــك ف ـ ــي آنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي» ،قـ ـب ــل ت ــرش ـي ـح ــه
ل ــ«أوس ـك ــار» أف ـضــل فـيـلــم تـحــريــك (،)2020
وي ـظ ـفــر ب ـجــائــزتــي «س ـ ـيـ ــزار» أف ـض ــل فيلم
تـحــريــك وأف ـضــل موسيقى ل ــدان لـيـفــي ،في
ّ
النسخة الـ 28( 45فبراير /شباط  .)2020لكن
قطعت حياته في املهرجانات،
أزمة كورونا ُ
لـيـبــدأ مـســار امل ـشــاهــدة بـشـكـ ٍـل أوس ــع ،عبر

ُ
ّ
املنصة األميركية «نتفليكس» ،قبل أن تتاح
لـجـيــريـمــي ك ــاب ــان فــرصــة ل ـقــاء الـجـمـهــور،
فــي ال ــدورة ال ــ 11( 19ـ  15أكـتــوبــر /تشرين
األول  )2021لــ«املـهــرجــان الــدولــي لسينما
التحريك بمكناس« ،بإلقائه «ماستركالس»
ب ـش ـكــل س ـخ ـ ّـي وجـ ــامـ ــع ،ع ــن ت ـج ــرب ــة خـلــق
ّ
فيلم تحريك ،بكل تفاصيلها ومعطياتها
الجمالية والتقنية الدقيقة.
في ما يلي حـ ٌ
ـوار أجرته «العربي الجديد»
معه.
■ كيف انطلقت في العمل على رواية «يد سعيدة»،
ُ
«فقدت جسدي»؟
منتهيًا بسيناريو
فــي عملي كـمـخــرج ،أشـتـغــل عـلــى ّقصصي
الخاصة .هذه ّ
املرة األولى التي أتلقى فيها
ً
َ
ّ
ُ
ّ
يتعي علي تحويلها إلــى ص ــور .لم
قـصــة،
لدي أي خبرة في عملية االقتباس .قلتُ
تكن ّ
لنفسي بسذاجة« :األمر بسيطّ .
لدي كتاب،
ْ
عناصره،
ويكفيني ربـمــا أن أجـ ِّـمــع أفـضــل
ّ
للحصول على الفيلم بشكل طبيعي» .لكني

ُ
«فقدت جسدي» (ستفان كاردينالي/كوربيس)Getty/
جيريمي كالبان« :سيزار» أفضل فيلم تحريك عن

ارت ـك ـب ــت خ ـطــأ ك ـب ـي ـرًا ،ح ــن ك ـت ـبـ ُـت نسخة
ّ
سيناريو تحتوي على كل مقاطع الرواية،
َ
ال ـتــي نــالــت إع ـجــابــي ،إضــافــة إل ــى مـشــاهــد
حركة ،من دون ْأن أطرح األسئلة ّ
املهمة على
ّ
ّ
نفسيّ :
يتحدث الفيلم؟ ما وراء كل هذه
عما
القصة ومنعرجاتها؟ ماذا تقول القصة في
ُ
ُ
وشرعت
أفرطت في الثقة بالرواية،
العمق؟
بغباء بعض الشيء.
في كتابة السيناريو
ٍ
لم تكن النسخة األولى من السيناريو مثيرة
لــاه ـت ـمــام ،بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال .ك ــان ــت مـجــرد
ُ
ـور توضيحية للرواية على شكل فيلم.
صـ ٍ
ّ
لــم أق ــم بتملك الـبـعــد السينمائي لـلــروايــة،
ْ
ّ
بتخيل كيف ُيمكن للسينما أن
حني لم أقم
تنفذ إلى ثنايا قصة كهذه.
فــي مرحلة ّ
املنتج،
معينة ،وبتشجيع مــن
ّ
ّ
قر ُ
ّ
رت اعتبار أن الرواية غير موجودة .كأني
ُ
اس ـت ـي ـق ـظــت ذات ص ـب ــاح م ــع فـ ـك ــر ٍة ع ــن يـ ٍـد
تـتـقـ ّـدم بــن الـصـعــوبــات ،نكتشف بفضلها
حكاية
ٍ
إنسانُ .
ُ ْ
أردت أن يختبر املشاهد القصة فعليًا عن
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َ
ْ
ارت ـفــاع الـيــد ،وأن ُي ـقــذف بــه فــي الـيــد ليرى
العالم بنظرتها.
كــان هــذا الـتـحــدي فــي الـبــدايــة .عندما تقرأ
ً
ال ـ ّـرواي ــة ،لـيــس سـهــا أبـ ـدًا رؤي ــة ذل ــك ف ــورًا،
ألن ـهــا تـبــدأ مــع نــوفــل عـنــدمــا ك ــان صـغـيـرًا،
ّ ّ
وال تدخل اليد على الخط إل في منتصف
ّ
القصة .بينما ُيستهل الفيلم مباشرة باليد،
ُ
ال ـت ــي تـمـنـحــه ع ـن ــوان ــه« :فـ ـق ــدت ج ـس ــدي».
ّ
وتقرر
وأيـضــا ،اليد تقود القصة بأكملها،
ك ـي ــف س ــأ َض ــع الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،وكـ ـي ــف س ــأق ــوم
ّ
بتوليف املشاهد بطريقة ُمجزأة للغاية.
هــذا أهـ ّـم ما نتج عن قــراري خيانة الكتاب،
ّ
فيه ،بالتركيز
وإزالة كل ما هو غير ضروري
ّ
ع ـلــى شـخـصـيــة ال ـي ــد .صـحـيــح أنـ ــي أع ـ ُ
ـدت
كتابة السيناريو كثيرًا ،مع غيوم لوران في
ْ
لكن ،كــان ّ
علي اإلّفــات من الكتابة
البداية.
ّ
ُ
باالشتراك مع املــؤلــف ،ألنــي كنت محتاجًا
ّ
الت ّ
حرر من الرواية.
إلى
ّ
ْ
أن أق ــوم ب ـهــذا الـعـمــل ب ـم ـفــردي ،كــي أتـمــلــك
ال ـق ـص ــة حـ ـق ــا ،ويـ ـع ــود ب ـع ــده ــا غـ ـي ــوم ،فــي
مرحلةٍ ثانيةٍ  ،ليناقش معي القرارات التي
ّ
ّ
اتخذتها ،فيعزز من قـ ّـوة بعض الحوارات،
ُ
وي ـض ـف ــي امل ــزي ــد م ــن ا ّل ـح ـي ـ ّـاة ع ـلــى مـقــاطــع
ً ُّ
ّ
معينة من القصة .لكني تكفلت فعال بجل
العمل على إعادة تشكيل الكتابة وصوغها،
منت سينمائي حقيقي.
للحصول على ٍ
ُ
شعرت ّأن اعتمادك على
■ عند مشاهدة الفيلم،
ّ
نمط ســردي مبعثر على محاور زمنية عــدة من
ً
أهم قراراتك في اإلخــراج .ليس سهال ْأن تثق في
قدرة الجمهور على ّ
تتبع القصة واستيعابها مع
هذا االختيار.
ً
أصال ُم ّ
سودة
في الواقع ،هناك في الرواية
ْ
ّلهاتني القصتني املتوازيتني .لكن ،صحيح
ّ
أن ـه ـم ــا لـيـسـتــا مـتـشــظـيـتــن ك ـمــا ف ــي قصة
ّ
الـفـيـلــم .هـنــاك الـيــد الـتــي تـفــر مــن املـشــرحــة،
وق ـصــة نــوفــل ب ــال ـت ــوازي مـعـهــا ،ث ـ ّـم يلتقي

ّ
يتشابه البشر فــي كــل شــيء .اآلخــر نسخة
من األنا.
يـ ـصـ ـع ــب تـ ـص ــدي ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـيـ ــاس وه ّـ ـ ــذه
ْ
التشابهات .لكن ،هــذه هي الحقيقة .يؤكد
س ــوس ــور عـلــى أهـمـيــة ال ـق ـيــاس ف ــي النحو
املـ ـق ــارن وطـبـيـعــة ال ـب ـشــر« :إذا ن ـظــرنــا إلـّـى
ّ
تـفــاصـيــل ت ــاري ــخ ك ــل إن ـس ــان ،لــوجــدنــا أن ــه
ـدد ك ـب ـي ــر مــن
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن عـ ـ ـ ـ ٍ
الظواهر القياسية ،املتراكمة الواحدة فوق
األخرى» (لويك دوبيكير« ،فهم فردينان دو
سوسور وفقًا ملخطوطاته :مفاهيم فكرية
ّ
تطور اللسانيات» ،ترجمة ريما بركة،
في
املنظمة العربية للترجمة ،2015 ،ص .)77
ْ
ّ
حسب وجهة نظر بارت ِلت شير ،يكتشف كل
ّ
ُمفاوض تشابهاته مع عدوه ،أي مع الطرف
اآلخر ،عبر مسار ّ
تقدم املفاوضات.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ً
ّ
الـخــطــان فــي الـنـهــايــة .لدينا هــذا قليال في
الرواية.
ل ـ ـكـ ـ ْـن ،م ـن ــذ ال ـل ـح ـظ ــة الـ ـت ــي اخـ ـ ـت ـ ـ ُ
ـرت فـيـهــا
ال ـي ــد ،وال ـي ــد ف ـقــط ،بــاعـتـبــارهــا الشخصية
ّ
الرئيسية ،كان ال ُب ّد من استنباط كل قواعد
ّ
ّ
التصور السينمائي من ذلك .حتى مونتاج
ْ
ُ
الفيلم ،كان ينبغي أن ينجز كقطعةٍ من شيء
أكبر .نكون تائهني للغاية في بداية الفيلم،
ّ
ألن أمامنا محاور ّ
عدة :املاضي واملستقبل،
ثــم الـحــاضــر ،ويختلط األم ــر علينا بينها.
لدينا أيضًا بعض َمشاهد الـ«فالش باك»،
حيث ال نعرف حقًا أين نحن .كقطع «بازل»
لقصة مبعثرة ،وتدريجيًا ،مع اقتراب اليد
ّ
م ــن ج ـس ــده ــا ،ت ـجــد كـ ــل هـ ــذه ال ـق ـط ــع ،على
ً
بعض
بعضها من
معنى ،وتقترب
التوالي،
ً
ً
لـتـتــداعــم فــي مــا بينهاُ ،م ـكـ ّـونــة شخصية،
وكذلك قصة وسردًا.
ُ
كان رهــان الفيلم برمته أال َيضيع املشاهد
ّ
ـيء
فــي أول  20د ْقـيـقــة ،عـنــدمــا يـكــون ك ــل شـ ٍ
ّ
يحس متى يبدأ الفيلم حقًا.
فوضويًا ،وأن
بالنسبة إلـ ّـي ،يبدأ الفيلم بمشهد الهاتف
ّ
اإلل ـك ـت ــرون ــي (ع ـن ــدم ــا ي ــأت ــي ن ــوف ــل لـيـســلــم
البيتزا لغابرييل ،فيتواصل معها صوتيًا
من باب العمارة ،قبل رؤيتها للمرة األولى
ـ امل ـ ـحـ ـ ّـرر) .مـشـهــد م ــن  7دق ــائ ــق كــام ـلــة ّمن
الزمن الحقيقي ،يجري في الحاضر .إنها
املــرة األولــى التي نعرف فيها أننا في زمن
املضارع ،فنعلم عندها ّأن هذا املشهد ّ
مهم،
ّ ّ
ألن كل األفعال التي سيقوم بها نوفل الحقًا
ّ
ستترتب عنه.
■ عملية تصميم الجانب الرسومي للفيلم تمزج
التحريك مــع لقطات حقيقية .كيف نشأت فكرة
الجمع بــن رســوم ثنائية األبـعــاد ،وأخ ــرى ثالثية
األبعادّ ،
تخص الهيكل األولي ،إلعطاء هذا الجانب
الخام للفيلم؟
مـنــذ ال ـبــدايــة ،مــا إن انـكـبـبـ ُـت عـلــى معالجة
الــرســوم ،حتى تـبـ ّـن لــي ض ــرورة الحصول
س ـ ـ ــوم .واق ـ ّــع
عـ ـل ــى ن ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوع م ـ ــن الـ ـ ــواقـ ـ ـ ُـع امل ـ ـ ــر ّ
كنت أعلم أني ال أتوفر
تصويري ،نوعًا ما.
على ميزانية مرتفعة تكفي لصنع الفيلم
بــاالع ـت ـمــاد ال ـح ـصــري ع ـلــى تـقـنـيــة ثــاثـيــة
األب ـ ـعـ ــاد ،أي م ــع ت ـن ـف ـيـ ٍـذ وخ ـل ـف ـي ــةٍ ثــاثـيــة
ّ
ّ
شيء
التكنولوجيا
األبعاد ،وكل ّ
ّ
املرافقة .كل ّ
ُ
ممكن تقنيًا ،لكني كنت أعلم أنــي ال أتوفر
على مــا يكفي مــن املــال للقيام بذلك بشكل
ُ
أعتقد
مّـتـقـ ٍـن ،كما يفعلون فــي «بـيـكِّـســار».
أني ُ
كنت سأفقد الكثير من الشعر ،بإضافة
تفاصيل ثالثية األبعاد.
ّ
ْ َ ُ
كان هذا اتجاهًا لم يسبق لي أن َسلكته في
ُ
أفــامــي الـقـصـيــرة ،حيث كـنــت أع ــرف دائمًا
كـيـفـيــة ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـج ـمــال ـيــة امل ـنــاس ـبــة.
شيء ما يحمل على عاتقه جمالية الفيلم.
ّ
لكني لم َ
أسع يومًا إلى إنجاز ثالثية أبعاد
ْ
ّ
«تكنولوجية» ،بل أن تكون التقنية فعالة
ْ
بالنسبة إلى مفهوم الفيلم ،وهدفي منه .أن
تعمل الرسوم فعليًا في هذا االتجاه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

