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سينما

محمد هاشم عبد السالم

ــعـــت  ــرّبـ ــنــــذ بـــــدايـــــة الـــســـيـــنـــمـــا، تـ مــ
األفــــام الــقــصــيــرة، ألســبــاٍب تقنية 
ــلـــى عـــرش  وإنـــتـــاجـــيـــة أســـــاســـــا، عـ
تراجعت  شعبيتها   

ّ
لــكــن السينمائي.  ــنــتــج 

ُ
امل

القرن  وانــزوت بشّدة في عشرينيات  سريعا، 
الجمهور  بـــات   

ْ
إذ ثاثينياته،  وأوائــــل  الـــــ20، 

تركيبا  أكثر  وأحـــداث  إلــى شخصيات  يطمح 
دًا وإثــارة. ثم تطّورت املفاهيم، وأدركــت 

ّ
وتعق

الــفــيــلــم القصير   
ّ
الــجــمــهــور، أن ثــم  الــصــنــاعــة، 

 
ْ
لـــيـــس نـــســـخـــة مـــخـــتـــصـــرة، أو ســـيـــنـــمـــا لـــكـــن

من  تماما،  مختلفا  سرديا   
ً
شكا بل  قصيرة، 

حــيــث اإليـــجـــاز والــتــركــيــز والــتــكــثــيــف، وعـــدم 
تـــفـــّرعـــهـــا أو تــشــابــكــهــا،  الـــحـــبـــكـــات أو  تــــعــــّدد 
 كــانــت هــنــاك 

ْ
وإحـــكـــام بــنــاء الــشــخــصــيــات، إن

عليه.  املتعارف  باملعنى  أساسا،  شخصيات، 
ــيــا، 

ّ
كـــذلـــك الــــحــــوار املــقــتــضــب، أو انـــعـــدامـــه كــل

 
ّ

ـــى انــتــفــاء الـــصـــراع. أي، بــاخــتــصــار، كــل
ّ
وحـــت

الــقــصــيــرة ذات خصوصية  األفــــام  مــا يجعل 
 التقاط اللمحة 

ّ
شديدة، كالقّصة القصيرة: فن

واللحظة املتفّجرة.

حضورٌ في مهرجانات
ــم أهــمــيــتــهــا املــتــزايــدة فــي الــعــقــود القليلة  رغـ
املاضية، ال ُيلتفت كثيرًا إلى األفام القصيرة، 
ــات  ــانـ ــرجـ ــهـ ــــي املـ ــة فـ ـ

ّ
ــظ ــتـ ــكـ ــات املـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــــي الـ فـ

الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى، الــتــي تــبــدو برمجتها 
العام.  املشهد  السكتمال  ضرورية  الهامشية 
إذا لــم تــنــوجــد هـــذه األفـــــام، لــن يــاحــظ أحــٌد 
ــدًا مــع  ــ ــ عـــــدم وجـــــودهـــــا. هـــــذا ال يـــتـــعـــارض أبـ
وجود مهتّمني كثيرين، وشغوفني حريصني 
عــلــى مــتــابــعــة األفــــــام الــقــصــيــرة وبــرامــجــهــا 
 

ّ
، يــظــل

ْ
بــحــّب وشـــغـــف، مــقــارنــة بــغــيــرهــا. لـــكـــن

االهــتــمــام واالحــتــرام والــتــنــاول الــنــقــدي، الــذي 
تناله األفام القصيرة، أهّم وأكبر وأشمل في 
مقارنة  لها،  املخّصصة  النوعية  املهرجانات 
بتناولها الثانوي في املهرجانات الكبرى، أو 

غير املخّصصة لهذا النوع القصير.
اد« 

ّ
لتفادي تلك املشكلة، يعرض »أسبوع النق

الدولي«  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  في 
 فيلم من 

ّ
 قبل بداية كل

ً
أفاما قصيرة، مباشرة

أفام التظاهرة، في تقليد راسخ يتيح، أو ربما 
ــشــاهــد على مشاهدة تلك األفـــام، 

ُ
امل »ُيــجــبــر« 

مـــن دون تــخــصــيــص مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــهــا؛ 
ولغير املعتاد على ُمشاهدة األفام القصيرة 
إيطالية  املعروضة  األفـــام   

ّ
أن شكلة 

ُ
امل  .

ً
أصـــا

حــصــرًا. أمــا فــي أقــســام أخـــرى، فــي »فينيسيا 
ــبــــوع الـــنـــقـــاد«  »أســ ـــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي« وغــــيــــره، كــ
 ،»

ّ
و»نصف شهر املخرجني« في مهرجان »كان

يــبــرز مـــدى الــظــلــم الــاحــق بــاألفــام القصيرة 
التي  العريضة  التغطية  إلى  املعروضة، نظرًا 
االهتمام  األخـــرى، وغلبة  األفـــام  بها  تحظى 
باألسماء الامعة ملخرجني وممثلني عامليني.

لـــــذا، تــهــتــّم مـــهـــرجـــانـــاٌت بــــاألفــــام الــقــصــيــرة، 
بــهــا، تــحــرص على  كــمــهــرجــانــات متخّصصة 
تقديم أرقى اإلنتاجات وأحدثها إلى جمهور 
ُيــحــّب هــذا الــنــوع الفني فــي الــعــالــم. أبـــرز تلك 
ــا، أوروبــــيــــا،  ــهــ ــا، بـــل أّولــ ــهـ ــّمـ املـــهـــرجـــانـــات وأهـ
»مهرجان كليرمون فيران« في فرنسا، الرائد 

والعريق.
بعد جولة سريعة على األفام الفائزة بجوائز 
مختلفة فـــي »كــلــيــرمــون فـــيـــران«، وفـــي غــيــره 
أقسام  القصيرة، وفــي  األفــام  من مهرجانات 
األفــــام الــقــصــيــرة ومــســابــقــاتــهــا املــنــعــقــدة في 
ــام 2021،  مــهــرجــانــات دولـــيـــة كـــبـــرى، طــــوال عـ
ــــاَحــــظ ســـمـــات مــشــتــركــة بــيــنــهــا. مـــن حيث 

ُ
ت

الفلسفي   
َ

التأّمل ها 
ُ
بت غالبيت

ّ
املوضوع، تجن

ــدة 
ّ
والـــوجـــودي، وطـــرح األفــكــار املــرّكــبــة واملــعــق

قـــدر اإلمـــكـــان، فــكــانــت مــعــظــم املــواضــيــع آنــّيــة 
الطرح، ويومّية التناول، يغلب عليها الطابع 

أو  ــانـــي،  إنـــسـ مــيــل  ذات  كـــانـــت   
ْ
وإن الــــفــــردي، 

اليومي  ُمحّملة بخطاب عاملي. ورغــم تشابك 
والفردي والخطاب اإلنساني، كانت املواضيع 
متنّوعة وثرية ومشّوقة، على قدر من الطرافة 

أو املأساوية، والذكاء والصدمة.
 مـــع طــــرح قــضــايــا الــهــجــرة 

ً
يــظــهــر هــــذا مـــثـــا

ــلـــم الــــــرائــــــع، بــــاألســــود  ــيـ ــفـ ــي الـ ــ والــــاجــــئــــني فـ
الــيــوم« للبولندي داميان  واألبــيــض »مــا بعد 
ــنــــدي يــــــــأوي الجـــئـــا  ــولــ ــن بــ ــ ــواطـ ــ كــــوتــــســــور: مـ
ــة، من  فــلــســطــيــنــيــا أليـــــــاٍم، بــعــيــدًا عـــن الـــشـــرطـ
اآلخــــر؛ ومشاكل  لــغــة  أحــدهــمــا  يفهم  أن  دون 
الشباب والصداقة ومغادرة املكان والتجنيد 
والــحــّب واملــراهــقــة، كما فــي األوكــرانــي »لسنا 
راكوتوريسوا،  جــوان  للفرنسية  بعد«  موتى 
و»املـــجـــرمـــان« لــلــتــركــي ســيــرهــات كـــاراســـان، 
ــاتـــي،  ــمـ ــو ديـ ــكـ ــدريـ ــيـ ــالـــي فـ ــطـ و»إنــــــشــــــي« لـــإيـ
ريشيك  كــاتــاريــنــا  للسلوفينية  و»شــقــيــقــات« 
سيماب  للباكستانية  و»الــعــاصــفــة«  كــولــكــا، 
ــول الـــتـــيـــمـــات نــفــســهــا،  ــ ـــهـــا تــــــدور حـ

ّ
جــــــول. كـــل

بتناوالت مدهشة من حيث الجّدية في مقاربة 
املواضيع من زوايا متباينة.

زمن كورونا
كاإلغاق  كــورونــا،  بأزمة  املرتبطة  املواضيع 
الذي شهدته عواصم عاملية، واستحالة عودة 
الــبــعــض إلـــى بــلــدانــهــم، إضـــافـــة إلـــى املــشــاكــل 
تسّببت  التي  واالجتماعية  والنفسية  املالية 

بــهــا األزمـــــــة، تــحــضــر فـــي أفـــــام قــلــيــلــة، على 
»املنسيون«  وأقــواهــا:  أبــرزهــا  ع. 

ّ
املتوق عكس 

لــلــفــرنــســي جـــولـــيـــان جــــوديــــشــــو، و»الـــلـــيـــل« 
لإيطالي أدريانو فاليريو، و»سراويل داخلية 

مريحة« للفنلندية مارلينا مارتيكاينن.
ر ومؤلم: مجموعة ُمشّردين 

ّ
»املنسيون« مؤث

ــتــــجــــّول بــســبــب  ــاء حـــظـــر الــ ــنــ ــــس، أثــ ــاريـ ــ ــي بـ فــ
ــلـــون عــــن الـــعـــمـــل وشــــّحــــاذون  ــا، عـــاطـ ــ ــــورونـ كـ
وعـــاهـــرات وغــيــرهــم. عـــن كــيــفــيــة تــصــّرفــاتــهــم 
وعــيــشــهــم واقـــعـــا كـــهـــذا، لــلــبــقــاء أحـــيـــاء، رغــم 
الـــظـــرف الــعــصــيــب. »الـــلـــيـــل« تـــأّمـــلـــي، يــعــايــن 
ــة نــفــســهــا مــــن زاويـــــــة أخـــــــرى، راصـــــدًا  ــألـ املـــسـ
التجربة الشخصية ملخرجه، عندما علق في 
الدولي  الطيران  ف 

ّ
توق آسيوية، وحــال  دولــة 

دون عودته إلى بلده. يستعرض الفيلم بعض 
املشاق التي واجهها، كعدم تحّدثه لغة البلد، 
ــــارج، وقـــســـوة  ــــخـ ــل مــــع الـ ــتـــواصـ وصـــعـــوبـــة الـ
م  قدِّ

ُ
ت مريحة«  داخلية  »سراويل  في  الوحدة. 

مــارتــيــكــايــنــن تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة أيــضــا، 
فـــي مــحــاولــتــهــا كــســب بــعــض املــــال فـــي فــتــرة 
ف العمل، واضطرار الجميع 

ّ
الحظر، بعد توق

لــلــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم، مـــا أرغــمــهــا عــلــى بيع 
وغير  الفائضة  ـ  الــداخــلــيــة  الــســروايــل  بعض 

املستعملة ـ على شبكة »إنترنت«.
ــدًا من  فــنــيــا، أغــلــب األفــــام عــلــى قـــدر كــبــيــر جـ
الطرح،  فــي سهولة  بــوضــوح  ية 

ّ
املتجل الــقــّوة 

واالبتعاد  التمثيل،  وجـــودة  ت، 
ّ
التشت وعـــدم 

عن بطء اإليقاع، كما عن التناول التسجيلي 
ــيــــل أكــــبــــر إلـــــــى الــــــدرامــــــا،  الــــوثــــائــــقــــي، مـــــع مــ
من  بعضهم  كــان   

ْ
وإن بممثلني،  واالستعانة 

الـــهـــواة. مــع عـــدم إهــمــال الــجــوانــب البصرية، 
 لـــم تــكــن األخــيــرة 

ْ
والــجــمــالــيــات الــفــنــيــة، وإن

األفــام،  اع تلك 
ّ
لــدى صن  أهمية كبيرة 

ّ
تحتل

مــقــارنــة بما عليه األمـــر فــي األفـــام الــروائــيــة 
 للمونتاج وحركة الكاميرا الدور 

ْ
الطويلة، إذ

األكبر.
ــة، الـــافـــتـــة لــانــتــبــاه،  ــيـ ــابـ مــــن األمـــــــور اإليـــجـ
مشاركة أفام عربية قصيرة، سنويا تقريبا، 
الــكــبــرى، املتخّصصة وغير  املــهــرجــانــات  فــي 
املــتــخــّصــصــة، كــتــورنــتــو وكــلــيــرمــون فــيــران 
ــا،  ــيـــرهـ ــو والــــجــــونــــة، وغـ ــ ــارنـ ــ ــــوركـ وقــــمــــرة ولـ
األفــام  بــجــوائــز، على عكس  يفوز  وبعضها 
ــا ال تــخــتــلــف  ــهــ ــ

ّ
ــم أن ــ ــلـــة، رغـ ــة الـــطـــويـ ــيــ الــــروائــ

كــثــيــرًا عــنــهــا، لــكــونــهــا مــحــصــورة غــالــبــا في 
نــوع واحــد، درامـــّي أســاســا، ونـــادرًا ما تحيد 
عــن الــســرد الــخــطــي، أو تجنح إلـــى االبــتــكــار 
. هـــنـــاك شـــطـــط اإلبــــــداع 

ً
ــا ــكــ والـــتـــجـــريـــب، شــ

املضمون  مستوى  على  الفانتازيا  وجــمــوح 
ها إجمااًل بعيدة جدًا عن 

ّ
أن التناول، كما  أو 

اَحظ دائما في 
ُ
التطّور التقني واإلبداعي امل

أفام الرسوم املتحّركة، على اختاف أفكارها 
وتوّجهاتها وإبداعاتها.

يروي »الست«، للسودانية سوزانا ميرغني، 
 
ّ
ــن الـــنـــســـاء والـــتـــحـــّكـــم بــهــن قـــّصـــة عــاطــفــيــة عـ

ــام الـــســـلـــطـــوي  ــنــــظــ ، وعــــــن الــ
ّ
ــن ــرهــ ــائــ ــمــــصــ وبــ

والــتــغــّيــرات االجــتــمــاعــيــة فــي ضـــوء الــعــصــر، 
وغــيــرهــا مــن األمــــور االجــتــمــاعــيــة والثقافية 
والسلوكية املشتركة في املجتمعات العربية. 
شاهد العربي رؤية جديٍد 

ُ
لذا، يصعب على امل

 ميرغني بذلت جهدًا ملموسا 
ّ
أو مغاير. لكن

 هــذا، 
ّ

فــي الــخــروج بما هــو سينمائي مــن كــل
مـــا جــعــل فــيــلــمــهــا، ســيــنــمــائــيــا، يــتــفــّوق على 
بر نقلة الفتة لانتباه 

َ
أعمالها السابقة، وُيعت

في مسارها.
ــف 

ّ
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، وإن عــلــى نــحــو مــكــث

ــنــــاك »غــــدًا  ــا، هــ ــريــ ومـــخـــتـــلـــف ســــرديــــا وبــــصــ
ركــان مّياسي: عاملة  بناني 

ّ
لل الــحــّب«،  يأتي 

لبنان، تعود  البطاطا في  سورية في حقول 
الطفولة والــبــراءة، وتبدأ  إلى منزلها لتوّدع 
ه املصير 

ّ
حياة جديدة غامضة ومجهولة. إن

املــجــهــول نــفــســه الــــذي ســتــمــضــي إلــيــه بطلة 
ــمـــد عــبــد  ــقــــاهــــرة ـ بــــرلــــني«، لــلــمــصــري أحـ »الــ
السام، هربا من أوضاع اجتماعية ونفسية 
ــن مــشــاكــل  وســيــاســيــة خــانــقــة وضـــاغـــطـــة. عـ
ــدًا الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة، هــنــاك  ــديـ املـــــــرأة، وتـــحـ
بنانية فرح الشاعر، الذي تناول 

ّ
»شكوى«، لل

واملضطهدة،  املظلومة  املــرأة  مشكلة  بإيجاز 
بسبب عجز القوانني وجمودها والمنطقها، 
ما دفع البطلة، في النهاية، إلى اختيار أسوأ 
الحلول، خوفا على حياتها. هذا يتناقض مع 
ما فعلته بطلة »أنا والولد الغبي«، للتونسية 
كوثر بن هنية، التي حّولت لحظات ضعفها 
والــتــنــّمــر عــلــيــهــا مـــن حــبــيــبــهــا الــســابــق إلــى 

لحظة انتقام وثأر لنفسها.
ــدة  ــــن صـــعـــوبـــات الـــوحـ ، وعـ عــــن املـــــــرأة كـــــــأمٍّ
ــمـــر، وألــــــم جـــفـــاء األبـــنـــاء  ــّدم فــــي الـــعـ ــقــ ــتــ والــ
خـــصـــوصـــا، وبــصــيــغــة ذات بـــعـــد إنــســانــي 
بنانية 

ّ
عــاملــي مــجــّرد، كــان فيلم »بــيــتــي«، لل

الفرنسية إيزابيل مكتاف.

المشهد العربي
برؤية طريفة مغايرة، ترى العالم ببراءة أكثر، 
رغـــم قــتــامــتــه، فـــي 3 دقـــائـــق، كــمــا فـــي »بــيــانــو 
الجدار«، ألسماء غانم وكريستوفر مارينيتي 
وألــكــســيــا ويــبــســتــر: طــفــلــة مـــن رام الـــلـــه تــرى 
كأصابع  الفاصل  الخرساني  قانديا  حاجز 
بــيــانــو. إلـــيـــه، تـــذهـــب رفـــقـــة صــبــيــٍة وصــبــايــا، 
يعزفون عليه بهّمة ونشاط. على نحو يجمع 
العادات  النتقاد  والــســوداويــة  الكوميديا  بني 
ف، قّدم 

ّ
والتقاليد، والبيئة االجتماعية والتخل

الـــســـوري رمـــزي بــشــور »األشـــجـــار«: مهندس 
زراعــــــي جــــاء إلــــى قــريــتــه الــريــفــيــة فـــي لــبــنــان 
للُمشاركة في جنازة والده، فاكتشف جرثومة 

هّدد القرية برّمتها.
ُ
تصيب األشجار، وت

ــام القصيرة   صــعــوبــات إنــجــاز األفــ
ّ
ُيــذكــر أن

ـــقـــارن بــتــلــك املــرتــبــطــة 
ُ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ال ت

وتوزيعا  إنتاجا  الطويلة،  الــروائــيــة  بــاألفــام 
ــة. هـــنـــاك ســـهـــولـــة نــســبــيــة فــــي إنـــجـــاز  ــ ــابـ ــ ورقـ
عــــدٍد كــبــيــر مــنــهــا ســنــويــا، وبــــروز بــلــدان عــّدة 
ــهــا ليست 

ّ
أن فــي حــني  الــقــصــيــرة،  بإنتاجاتها 

ـــرًا، بــات 
ّ

ذات ثــقــل أو تــاريــخ ســيــنــمــائــي. مـــؤخ
يتاح  وما  القصيرة،  لألفام  الدولي  التمويل 
لــهــا مـــن عــــــروٍض دولـــيـــة ومـــهـــرجـــانـــات، غير 
ــاألفـــام الــطــويــلــة. مـــع ذلـــك،  عــســيــر، مــقــارنــة بـ
العربية  األفـــام  تــواجــه  هــنــاك معضلة كبيرة 
يستحيل   

ْ
إذ ــالـــعـــرض،  بـ ــق 

ّ
تــتــعــل الـــقـــصـــيـــرة، 

ص صاالت السينما عروضا  خصِّ
ُ
 ت

ْ
تقريبا أن

ــا يــــــــؤّدي إلـــــى مــشــكــلــة  ــرة، مــ ــيـ ــقـــصـ ــام الـ ــألفــ لــ
عــرضــهــا وتــوزيــعــهــا وانــتــشــارهــا والــتــعــريــف 
بأقساٍم  حــضــورهــا  يختزل  وهـــذا  اعها، 

ّ
بصن

املهرجانات.  في  جانبية  وتظاهرات  وبــرامــج 
مهرجانات  لــوجــود  انتفاٍء  شبه  ُيرّسخه  أمــٌر 
مــخــّصــصــة بـــاألفـــام الــقــصــيــرة تــحــديــدًا، رغــم 
سهولة الترتيب والتنظيم والتمويل، مقارنة 

باملهرجانات األخرى.
في مستوى فني آخر، ُياحظ ما يلي: نادرًا ما 
يتخّصص املخرجون العرب في إخراج األفام 
القصيرة فقط، بعكس ما يحصل في الغرب، 
حــيــث ُيـــخـــرج كــثــيــرون أفـــامـــا قــصــيــرة فــقــط، 
كمشروع إبداعي، يحمل رؤى وفلسفة وفكرا 
للعالم والبشر، تعّبر عنه أفامهم تلك، ملا لها 
السينما  هــذه  فــرادة مرتبطة بخصائص  من 
الرغبة  تــؤّكــدهــا  املــاحــظــة  تلك  وجمالياتها. 
الـــســـريـــعـــة لــلــمــخــرجــني الــــعــــرب فــــي االنـــتـــقـــال 
مــبــاشــرة إلــى األفـــام الــروائــيــة الــطــويــلــة، بعد 
أول قصير، ما أّدىـ  في حاالت كثيرة ملحوظة 
مــنــذ أعــــواٍم طــويــلــة ـ إلـــى إنــتــاج أفــــاٍم روائــيــة 
طويلة دون املستوى، ملخرجني كانوا واعدين 

في أفامهم القصيرة.
مـــن مـــفـــارقـــات األفـــــام الــقــصــيــرة فـــي الــعــالــم 
ــتـــوى  ــي، ذلــــــــك الــــتــــبــــايــــن عــــلــــى مـــسـ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
أو  األفــكــار  فــي  نفسها،  السينمائية  الكتابة 
السيناريو. هناك ثــراء فــي األفــكــار والـــرؤى، 
ــفــة وِحــرفــيــة لــلــســيــنــاريــوهــات. 

ّ
وكــتــابــة ُمــكــث

بينما األفام الطويلة تعاني في هذا اإلطار، 
الكتابة  ماهية  عــن  كثيرة  أسئلة  يــطــرح  مــا 

السينمائية العربية برّمتها.

فّن التقاط 
اللمحة

سينما األفالم القصيرة

ُيعتبر »مهرجان كليرمون فيّران لألفالم 
القصيرة« )وسط فرنسا( أهّم تظاهرة 
سينمائية دولية مخّصصة لهذا النوع 
 املرتبة الثانية بعد 

ّ
السينمائي، ويحتل

مهرجان »كاّن« بالنسبة إلى عدد 
املشاهدين الذين يتوافدون إليه سنويًا. 

عرض 
ُ
بدايته معقودة على أسابيع ت

فيها أفالٌم قصيرة )1979 ـ 1981(، 
وقد نجحت كثيرًا، ما دفع إلى تأسيس 

مهرجان متكامل في 4 أغسطس/آب 1981 
»لتشجيع تنظيم حدٍث واسع النطاق، 

 
ّ

ط الضوء على الفيلم القصير«. كل
ِّ
ُيسل

عام، يستلم املهرجان 7 آالف فيلم قصير 
ه، بينها 1700 

ّ
حديث اإلنتاج من العالم كل

فيلم فرنسي، يتم اختيار 170 منها فقط 
للمسابقات الرسمية.

كليرمون فيّران

رغم صعوبة عرضه التجاري في صاالت دول كثيرة، يعثر الفيلم القصير على مكانه في مهرجاناٍت، 
أحدها متخّصص به، يُقام سنويًا في المدينة الفرنسية كليرمون فيّران، وُتشارك فيه أفالٌم عربية، 

رغم أّن صناعتها أقّل من تلك الخاصة بالروائي الطويل والوثائقي

»المنسيون« للفرنسي جوليان جوديشو: مؤثّرٌ ومؤلٌم )الملف الصحافي(
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إلى محبّيها

تحقيق

 فرح الشاعر )بول أرتشوليتا/Getty(»بيانو الجدار«: حلم طفولة في مواجهة االحتالل )الملف الصحافي(

»الست« للسودانية سوزانا ميرغني: قّصة عاطفية )الملف الصحافي(

والصورة  للسينما  الوطني  »المركز  يرتكز 
رسمي  مرسوم  على  )فرنسا(  المتحرّكة« 
صادر عام 1964، يُحّدد الفيلم القصير بذاك 
ر  والُمصوَّ 1600م،  طوله  يتجاوز  ال  الذي 
في  له  معادل  بطول  أو  مم،   35 بكاميرا 
األشكال األخرى، وتكون مّدته أقّل من 59 
دقيقة. يقول الكاتب جيلبير كِون ـ ِسات: 
يجب  طبيعته،  أو  مضمونه  كان  »مهما 
على طول الفيلم القصير أالّ يتجاوز 900 م، 
أي أقّل من 33 دقيقة، وأقّل من 3 بكرات، 
وبكاميرا 35 مم. أهم مجلة بهذا النوع: 

BREF )الصورة( أّسسها فرنسوا أود.

تعريف

Monday 6 December 2021
االثنين 6 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  2  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2653  السنة الثامنة


