
سينما

محمد بنعزيز

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــرويـ ــة نـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
ـــهـــد هـــذه 

ْ
فــلــســطــن املـــحـــتـــلـــة تـــش

الواقعة: جندي إسرائيلي وشاب 
ــح 

ّ
ُمــســل أحــدهــمــا  لـــوجـــه.  فلسطيني وجــهــا 

ــــر يــحــمــل حـــجـــرًا. من  بــكــاشــيــنــكــوف، واآلخـ
سُيسّدد أوال؟ ترّددا معا. وصل جندي آخر، 
ــّيــر حياتها، 

َ
وحــســم املــســألــة. هــذا املشهد غ

 في لحظة تاريخية، 
ٍّ

ودفعها إلى ابتكار َحل
انهيار  أحــٌد حصوله:  ع 

ّ
يتوق ال  مــا  شهدت 

جدار برلن.
من هذا الواقعة، ُولدت فرضية مفتوحة: إذا 
 شيء ممكن. 

ّ
ك االتحاد السوفييتي، فُكل تفكَّ

بهذا األفق املفتوح، بدأت املفاوضات. فجأة، 
وجد مناضل شيوعي فلسطيني نفسه في 
مكتب واحد مع مفاوٍض من العدو. َعدّوان 
ــــو« )2021،  ــلـ ــ ــرفـــة واحــــــــدة، فــــي »أوسـ فــــي غـ

ِلت شير.
ْ
منّصة HBO( لألميركي بارت

ـــ20،  ــ ــفــــاوض، األشـــهـــر فـــي الـــقـــرن الـ يـــقـــول املــ
الـــــدول يــتــوّكــأ   نـــجـــاح أو فــشــل ســـاســـة 

ّ
»إن

ــم لـــاتـــجـــاهـــات«. هــنــري  ــهــ عــلــى مــــدى إدراكــ
 عصا وجزرة في 

ً
كيسنجر يتفاوض حاما

الفلسطينين  بن  اللقاء  بــدأ  نفسه.  الوقت 
ــلـــيـــن بـــعـــرض فـــــرص الـــتـــعـــاون  ــرائـــيـ واإلسـ
يـــوَصـــف كيسنجر  االقـــتـــصـــادي ومــنــافــعــه. 
الوصف  يــبــدو  الثعلب.  الدبلوماسي  ــه 

ّ
بــأن

ــه 
ّ
شــتــيــمــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر أخــــاقــــيــــة، لــكــن

ُيــصــبــح مــديــحــا كــبــيــرًا لــديــبــلــومــاســّي مّهد 
التفاقية كامب ديفيد بن مصر وإسرائيل. 
 واحد 

ّ
كــان وسيطا بن خصمن، يوهم كــل

ــــه يــفــهــمــه. 
ّ
ــيــــه، وبــــأن ــه أقــــــرب إلــ ــ

ّ
ــأن مــنــهــمــا بــ

 في 
ٌ
 مصلحته كــامــنــة

ّ
نــصــح الـــســـادات بــــأن

ى 
َ
وقــف الــحــرب. سيرًا على هــذا النهج، ُيبن

الحرب  عــن  متماسك  التفاوض خطاب  فــي 
امللعونة، وبديلها املرغوب فيه: السام.

بـــدأ الـــتـــفـــاوض، فـــي هـــذا الــفــيــلــم الــســيــاســي 
الــــتــــاريــــخــــي، بـــُجـــمـــل قـــصـــيـــرة، شـــعـــاراتـــيـــة 
ــــد وتــــطــــّور  ــاهـ ــ ــــشـ ـ

َ
عـــــدوانـــــيـــــة. مـــــع مــــــــرور امل

ــِشــل الــحــوار مــن الــشــعــارات 
ُ
املــفــاوضــات، انــت

ــدات، فـــتـــحـــّرر مــنــهــا وصـــــار أعــمــق.  ــزايــــ ـــ واملـ
منطلقات  اختاف  املعجم  اختاف  يعكس 
املتفاوضن ومصالحهم. يتقّدم الحوار من 
على  يقف  السيناريست  ألن  انــحــيــاز،  دون 
ويــعــرض  شخصياته،  مــن  نفسها  املــســافــة 
وجهتي النظر املتعارضتن بالتساوي، من 
أو مخرج  كاتٍب  انحياز. يصعب على  دون 

عربّي إعان الحياد.
ــك لــحــظــة تــــحــــّول تــــاريــــخــــّي. ســانــد  ــ ــان ذلـ ــ كـ
ياسر عرفات احتال صدام حسن للكويت 
 

َ
ضُعف لشعبه.  الــخــراب  فجلب   ،1990 عــام 

ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا. قــــّدم الــنــرويــجــّيــون 
لــه هــديــة: قــنــاة ســّريــة لــلــمــفــاوضــات، تصّب 
مــاًء عــذبــا. جــرى ذلــك أمــام وســيــٍط مــفــاِوٍض 

ن باملستوى 
َ
َرف

َ
ومحايد، ُيعّبر عن دعمه للط

ليتركهما وجها  بـــاكـــرًا،  ويــنــســحــب  نــفــســه، 
لوجه.

ــيـــركـــي جــــي تــي  ــاريـــو ـ لـــألمـ ــنـ ــيـ ــع الـــسـ ــ وضــ
ــه »أوســـــــلـــــــو«  ــتــ ــيــ ــرحــ رودجــــــــــــــــــرز، عـــــــن مــــســ
ـ مــســارًا ملــراحــل كشفت »بــروفــايــل«   )2016(
رت  ــــــــــوِّ

ُ
ط دقـــــيـــــقـــــة.  فــــــي 90  ــات  ــيــ ــشــــخــــصــ الــ

الشخصيات بأفعالها. ال مكان للحياد في 
ال  الحقيقة.   شخصية تحتكر 

ّ
كــل سلوكها. 

أكثر مما  جــدوى مــن مطالبة أي شخصية 
تطيق طبيعتها. 

ردود  خــارطــة  خــــارج  الــتــصــّرف  يمكنها  ال 

األفعال املحفورة في وجدانها: حرب وحجر 
ورصاص ودم وموت. الدراما خارج الكادر. 
يــعــرف املــتــفــّرج مــا يــجــري بلقطات اإلعـــام. 
سال دٌم كثير. ال تتغّير الشخصية إال بعد 
محنة. يجب وقف نقاش »من الضحية ومن 

الوغد«.
لــعــب شــيــر عــلــى رســـم شــخــصــيــات بأمزجة 
شخصيات  متناقضة.  ومصالح  وخلفيات 
مــلــّونــة، ال بـــاألســـود واألبـــيـــض، فـــي ورطـــة 
أّدى  غــــريــــزة.  الــطــائــفــيــة  مــــزمــــن، ألن  نــــــزاع 
أحمد  دور  ضــو  سليم  الفلسطيني  املــمــثــل 
قريع )أبو عاء( بحيوية، في مواجهة ِجف 
اإلسرائيلي  ــفــاوض 

ُ
امل دور  مـــؤّدي  ويلُبش، 

 مــفــاوض 
ّ

الــشــاب أوري ســافــيــر. يــحــاول كـــل
يفعله  بما  ونفسه  وشعبه  حكومته  إقناع 

في الصراع حول املكان نفسه. 
 ُممكنا إال بإبادة اآلخر. 

ً ّ
 طرف ال يرى حا

ّ
كل

يقول داروين في »أصل األنواع« )ص. 135(: 
أكثر شراسة بن  الحياة  »التنازع من أجل 
ــراد والـــضـــروب الــتــابــعــة لــلــنــوع نفسه«.  األفــ

 شـــيء. اآلخـــر نسخة 
ّ

يتشابه البشر فــي كــل
من األنا. 

ــذه  ــ ــــاس وهــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــق هـــــــذا الـ ــديــ يـــصـــعـــب تــــصــ
كد 

ّ
يؤ الحقيقة.  هي  هــذه   ،

ْ
لكن التشابهات. 

ســـوســـور عــلــى أهــمــيــة الــقــيــاس فـــي النحو 
املـــقـــارن وطــبــيــعــة الــبــشــر: »إذا نــظــرنــا إلــى 
ـــه 

ّ
ــان، لــوجــدنــا أن  إنـــسـ

ّ
تــفــاصــيــل تـــاريـــخ كــــل

لـــيـــس ســــــوى عـــــبـــــارة عـــــن عــــــــدٍد كـــبـــيـــر مــن 
فوق  الواحدة  املتراكمة  القياسية،  الظواهر 
األخرى« )لويك دوبيكير، »فهم فردينان دو 
فكرية  مفاهيم  ملخطوطاته:  وفقا  سوسور 
بركة،  ريما  ترجمة  اللسانيات«،  تطّور  في 
 .)77 ص   ،2015 للترجمة،  العربية  املنظمة 
 

ّ
ِلت شير، يكتشف كل

ْ
حسب وجهة نظر بارت

ُمفاوض تشابهاته مع عدّوه، أي مع الطرف 
اآلخر، عبر مسار تقّدم املفاوضات.

)Getty/الممثلة روث ويلسن: دبلوماسية نرويجية في فلسطين المحتلّة )نيكوالس هانت
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مراحل مختلفة كشفت 
بروفايل الشخصيات كلّها 

في 90 دقيقة

»أوسلو« فيلم أميركي 
جديد يروي وقائع 

المفاوضات الصعبة 
والسرّية بين منظمة 

التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل، الحاصلة في 
النرويج قبل سنين عّدة

لجيريمي   ،)2019( »فقدُت جسدي«  يجّسد 
كابان )47 عاما(، املزج املثالي بن الواقعية 
مسة الغرائبية لسرد قّصة نوفل، وهو 

ّ
والل

شــاب مــن أصــل مغربي، يعاني فــي باريس 
مـــن صــعــوبــة الــتــكــّيــف مـــع وضــــع معيشي 
ـــمـــه صـــغـــيـــرًا فــــي املــــغــــرب، 

ّ
قــــــــاٍس، بـــعـــد تـــيـــت

، وُيــغــرم بها. 
ً
وتــعــّرفــه إلــى غابرييل صــدفــة

كتشف 
ُ
ت أخــرى،  له محنا  يخّبئ  القدر   

ّ
لكن

بالتوازي مع اختبارات تواجهها يٌد تتقّدم 
بن أزقة باريس وصخبها، بحثا عن بقّية 

الجسد.
حّس  على  ينطوي  مجنون،  حكائيٌّ   

ٌ
رهـــان

مجازفة فائق ال يمكن ترجمته إلى الشاشة 
ســـوى بــالــتــحــريــك، واخــتــيــار ســـردي يخلق 
متدّرٍج وساحر،  بشكل  التبعثر  من  املعنى 
كــلــعــبــة »بـــــــــازل«، مــــن دون تـــنـــاســـي أهــمــيــة 
الــذي  ق للفيلم، 

ّ
الـــخـــا الــرســومــي  الــتــصــّور 

ر 
ّ
توت ومشاهد  تـــارة،  حاملة  شعرية  أضفى 

شاهد في قلب 
ُ
 أخرى، ليضع امل

ً
وحركٍة تارة

ها 
ّ
مــلــحــمــٍة قــاســيــٍة فــي تــأثــيــرهــا عــلــيــه، لكن

ــرٍح مــغــرق فـــي اإلنــســانــيــة،  تــنــطــوي عــلــى طــ
فـــحـــواه اإلصــــــرار عــلــى االنـــبـــعـــاث مـــن رمـــاد 
الصعوبات، والتأقلم مع إيقاع القدر بحلوه 

وُمّره.
حــصــل »فــقــدُت جــســدي« عــلــى جــوائــز عـــّدة، 
ـــاد« في 

ّ
»الــجــائــزة الــكــبــرى ألســـبـــوع الـــنـــق كـــ

أيــــار 2019(  مـــايـــو/  ـ 25  ـــ72 )14  ــ الـ ــــدورة  الــ
فيلم  أفضل  و»كريستال«   ،»

ّ
»كـــان ملهرجان 

ـــ43 )10 ـ 15 يــونــيــو/  ــ ــــدورة الـ طــويــل فـــي الــ
الــدولــي لفيلم  »املــهــرجــان  لـــ حــزيــران 2019( 
ــل تـــرشـــيـــحـــه  ــبــ ـــــــســـــــي«، قــ

ّ
ــــي آن ــك فــ ــريــ ــتــــحــ الــ

»أوســـكـــار« أفــضــل فــيــلــم تــحــريــك )2020(،  لــــ
ويــظــفــر بــجــائــزتــي »ســــيــــزار« أفـــضـــل فيلم 
ــدان لــيــفــي، في  تــحــريــك وأفــضــل موسيقى لـ
 
ّ
النسخة الـ45 )28 فبراير/ شباط 2020(. لكن

أزمة كورونا قطعت حياته في املهرجانات، 
ــع، عبر  ــشــاهــدة بــشــكــٍل أوســ

ُ
لــيــبــدأ مــســار امل

ارتـــكـــبـــت خــطــأ كـــبـــيـــرًا، حـــن كــتــبــُت نسخة 
الرواية،   مقاطع 

ّ
كل سيناريو تحتوي على 

الــتــي نــالــت إعــجــابــي، إضــافــة إلـــى َمــشــاهــد 
 أطرح األسئلة املهّمة على 

ْ
حركة، من دون أن

 هذه 
ّ

نفسي: عّما يتحّدث الفيلم؟ ما وراء كل
القصة ومنعرجاتها؟ ماذا تقول القصة في 
العمق؟ أفرطُت في الثقة بالرواية، وشرعُت 

في كتابة السيناريو بغباٍء بعض الشيء.
لم تكن النسخة األولى من السيناريو مثيرة 
لــاهــتــمــام، بــطــبــيــعــة الــــحــــال. كـــانـــت مــجــرد 
فيلم.  على شكل  للرواية  توضيحية  ُصــوٍر 
لــلــروايــة،  السينمائي  الــبــعــد  ك 

ّ
بتمل أقـــم  لــم 

 
ْ
حن لم أقم بتخّيل كيف ُيمكن للسينما أن

تنفذ إلى ثنايا قصة كهذه.
املنتج،  مــن  وبتشجيع  معّينة،  مرحلة  فــي   
ي 

ّ
 الرواية غير موجودة. كأن

ّ
قّررُت اعتبار أن

ــرٍة عـــن يــٍد  ــكـ اســتــيــقــظــُت ذات صـــبـــاح مـــع فـ
الــصــعــوبــات، نكتشف بفضلها  بــن  تــتــقــّدم 

حكاية إنساٍن. 
عن  فعليا  القصة  شاهد 

ُ
امل يختبر   

ْ
أن أردُت 

تاح 
ُ
املنّصة األميركية »نتفليكس«، قبل أن ت

لــجــيــريــمــي كـــابـــان فــرصــة لــقــاء الــجــمــهــور، 
ـــ19 )11 ـ 15 أكــتــوبــر/ تشرين  فــي الــــدورة الـ
لسينما  الــدولــي  »املــهــرجــان  لـــ  )2021 األول 
التحريك بمكناس»، بإلقائه »ماستركاس« 
بــشــكــل ســـخـــّي وجــــامــــع، عــــن تـــجـــربـــة خــلــق 
ومعطياتها  تفاصيلها   

ّ
بكل تحريك،  فيلم 

الجمالية والتقنية الدقيقة.
الجديد«  في ما يلي حــواٌر أجرته »العربي 

معه.

■ كيف انطلقت في العمل على رواية »يد سعيدة«، 
منتهيًا بسيناريو »فقدُت جسدي«؟

فــي عملي كــمــخــرج، أشــتــغــل عــلــى قصصي 
ى فيها 

ّ
الخاصة. هذه املّرة األولى التي أتلق

، يتعّن علّي تحويلها إلــى ُصـــَور. لم 
ً
قــصــة

تكن لدّي أي خبرة في عملية االقتباس. قلُت 
لنفسي بسذاجة: »األمر بسيط. لدّي كتاب، 
أفــضــل عناصره،  ــع  أجــمِّ  

ْ
أن ربــمــا  ويكفيني 

ي 
ّ
للحصول على الفيلم بشكل طبيعي«. لكن

ف بــه فــي الــيــد ليرى 
َ
 ُيــقــذ

ْ
ارتــفــاع الــيــد، وأن
العالم بنظرتها.

كــان هــذا الــتــحــدي فــي الــبــدايــة. عندما تقرأ 
 أبـــدًا رؤيـــة ذلـــك فـــورًا، 

ً
ــة، لــيــس ســهــا الـــروايـ

ــهــا تــبــدأ مــع نــوفــل عــنــدمــا كـــان صــغــيــرًا، 
ّ
ألن

 في منتصف 
ّ

 إال
ّ
وال تدخل اليد على الخط

 الفيلم مباشرة باليد، 
ّ

القصة. بينما ُيستهل
ــدُت جـــســـدي«.  ــقــ ــه: »فــ ــنـــوانـ الـــتـــي تــمــنــحــه عـ
وتقّرر  بأكملها،  القصة  تقود  اليد  وأيــضــا، 
ــيــــرا، وكــــيــــف ســـأقـــوم  كـــيـــف ســــأضــــع الــــكــــامــ

أة للغاية.
ّ
شاهد بطريقة ُمجز

َ
بتوليف امل

هــذا أهــّم ما نتج عن قــراري خيانة الكتاب، 
 ما هو غير ضروري فيه، بالتركيز 

ّ
وإزالة كل

ــــي أعــــدُت  ـ
ّ
ــيـــد. صــحــيــح أن عــلــى شــخــصــيــة الـ

كتابة السيناريو كثيرًا، مع غيوم لوران في 
الكتابة  اإلفــات من  كــان علّي   ،

ْ
لكن البداية. 

ــي كنُت محتاجا 
ّ
ــف، ألن

ّ
املــؤل باالشتراك مع 

حّرر من الرواية. 
ّ
إلى الت

ــك 
ّ
 أقــــوم بــهــذا الــعــمــل بــمــفــردي، كــي أتــمــل

ْ
أن

ــيــــوم، فــي  ــعــــود بـــعـــدهـــا غــ الـــقـــصـــة حـــقـــا، ويــ
التي  القرارات  ليناقش معي  ثانيٍة،  مرحلٍة 
الحوارات،  قــّوة بعض  ز من 

ّ
خذتها، فيعز

ّ
ات

ــن الـــحـــيـــاة عــلــى مــقــاطــع  ــد مـ ــزيـ وُيـــضـــفـــي املـ
 

ّ
بُجل  

ً
فعا لت 

ّ
تكف ي 

ّ
لكن القصة.  من  معّينة 

العمل على إعادة تشكيل الكتابة وصوغها، 
للحصول على منٍت سينمائي حقيقي.

أّن اعتمادك على  الفيلم، شعرُت  ■ عند مشاهدة 
نمط ســردي مبعثر على محاور زمنية عــّدة من 
 أْن تثق في 

ً
أهم قراراتك في اإلخــراج. ليس سهال

القصة واستيعابها مع  الجمهور على تتّبع  قدرة 
هذا االختيار.

 ُمسّودة 
ً
الرواية أصا الواقع، هناك في  في 

، صحيح 
ْ
لكن املتوازيتن.  القصتن  لهاتن 

ــيــتــن كــمــا فـــي قصة 
ّ
ـــهـــمـــا لــيــســتــا مــتــشــظ

ّ
أن

الــفــيــلــم. هــنــاك الــيــد الــتــي تــفــّر مــن املــشــرحــة، 
وقــصــة نــوفــل بـــالـــتـــوازي مــعــهــا، ثـــّم يلتقي 

 في 
ً
ــان فــي الــنــهــايــة. لدينا هــذا قليا

ّ
الــخــط

الرواية. 
ــتــــي اخـــــتـــــرُت فــيــهــا  ــذ الـــلـــحـــظـــة الــ ــنـ ، مـ

ْ
لــــكــــن

الـــيـــد، والـــيـــد فــقــط، بــاعــتــبــارهــا الشخصية 
 قواعد 

ّ
الرئيسية، كان ال ُبّد من استنباط كل

ى مونتاج 
ّ
التصّور السينمائي من ذلك. حت

 ُينجز كقطعٍة من شيء 
ْ
الفيلم، كان ينبغي أن

أكبر. نكون تائهن للغاية في بداية الفيلم، 
 أمامنا محاور عّدة: املاضي واملستقبل، 

ّ
ألن

بينها.  األمـــر علينا  الــحــاضــر، ويختلط  ثــم 
»فاش باك«،  الـ أيضا بعض َمشاهد  لدينا 
حيث ال نعرف حقا أين نحن. كقطع »بازل« 
اليد  اقتراب  لقصة مبعثرة، وتدريجيا، مع 
 هــــذه الـــقـــطـــع، على 

ّ
مـــن جـــســـدهـــا، تــجــد كــــل

التوالي، معنًى، وتقترب بعضها من بعض 
 ،

ً
 شخصية

ً
ُمــكــّونــة مــا بينها،  فــي  لــتــتــداعــم 

وكذلك قصة وسردًا.
شاهد 

ُ
كان رهــان الفيلم برمته أال َيضيع امل

 شــيٍء 
ّ

فــي أول 20 دقــيــقــة، عــنــدمــا يــكــون كـــل
 يحّس متى يبدأ الفيلم حقا. 

ْ
فوضويا، وأن

الهاتف  بمشهد  الفيلم  يبدأ  إلــّي،  بالنسبة 
ــم 

ّ
اإللـــكـــتـــرونـــي )عـــنـــدمـــا يـــأتـــي نـــوفـــل لــيــســل

فيتواصل معها صوتيا  لغابرييل،  البيتزا 
من باب العمارة، قبل رؤيتها للمرة األولى 
ـ املــــحــــّرر(. مــشــهــد مـــن 7 دقـــائـــق كــامــلــة من 
ها 

ّ
إن الحاضر.  في  يجري  الحقيقي،  الزمن 

املــرة األولــى التي نعرف فيها أننا في زمن 
 هذا املشهد مهّم، 

ّ
املضارع، فنعلم عندها أن

 األفعال التي سيقوم بها نوفل الحقا 
ّ

 كل
ّ
ألن

ب عنه.
ّ
ستترت

للفيلم تمزج  الرسومي  الجانب  ■ عملية تصميم 
فكرة  نشأت  كيف  حقيقية.  لقطات  مــع  التحريك 
الجمع بــن رســوم ثنائية األبــعــاد، وأخـــرى ثالثية 
األبعاد، تخّص الهيكل األولي، إلعطاء هذا الجانب 

الخام للفيلم؟
مــنــذ الــبــدايــة، مــا إن انــكــبــبــُت عــلــى معالجة 
الــرســوم، حتى تــبــّن لــي ضـــرورة الحصول 
ــلــــى نـــــــــوٍع مـــــن الــــــواقــــــع املـــــــرســـــــوم. واقـــــع  عــ
ر 

ّ
ي ال أتوف

ّ
تصويري، نوعا ما. كنُت أعلم أن

الفيلم  لصنع  تكفي  مرتفعة  ميزانية  على 
بــاالعــتــمــاد الــحــصــري عــلــى تــقــنــيــة ثــاثــيــة 
ــاد، أي مــــع تــنــفــيــٍذ وخـــلـــفـــيـــٍة ثــاثــيــة  ــ ــعـ ــ األبـ
 شيء 

ّ
 التكنولوجيا املرافقة. كل

ّ
األبعاد، وكل

ر 
ّ
ــي ال أتوف

ّ
أن ي كنُت أعلم 

ّ
ممكن تقنيا، لكن

املــال للقيام بذلك بشكل  على مــا يكفي مــن 
أعتقُد  »بــيــكــســار«.  فــي  يفعلون  مــتــقــٍن، كما 
عر، بإضافة 

ِّ
ي كنُت سأفقد الكثير من الش

ّ
أن

تفاصيل ثاثية األبعاد.
ه في 

ُ
كت

َ
 َسل

ْ
جاها لم يسبق لي أن

ّ
كان هذا ات

أفــامــي الــقــصــيــرة، حيث كــنــُت أعـــرف دائما 
كــيــفــيــة الـــعـــثـــور عــلــى الــجــمــالــيــة املــنــاســبــة. 
الفيلم.  شيء ما يحمل على عاتقه جمالية 
ي لم أسَع يوما إلى إنجاز ثاثية أبعاد 

ّ
لكن

فّعالة  التقنية  تكون   
ْ
أن بل  »تكنولوجية«، 

 
ْ
بالنسبة إلى مفهوم الفيلم، وهدفي منه. أن

تعمل الرسوم فعليا في هذا االتجاه.

حوار

الحمولة الشعرية 
للرسم أجمل من 

منتوج ثالثّي األبعاد

الدولي  »المهرجان  في  »ماستركالس«  إلقائه  بمناسبة 
لسينما التحريك بمكناس الـ19«، حاورت »العربي الجديد« 
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