
1جامعة وهران   

كظس الفنىن / ولُت آلاداب و الفنىن   

 5 دزاطاث طِنمائُت الظداس ي 3اإلاظخىي الظنت 

ى: اإلالُاض  فن هخابت الظِناٍز  

غىحي شلسون. د: أطخاذ اإلالُاض  

ى1: اإلاداطسة  اإلافهىم و ألانىاع:   الظِناٍز  

ى أو أي مصطلح ًدمل مػناه، و مؼ جطىز "  1895" مؼ مُالد الظِنما  اجصفذ بالدسجُلُت و لس ًىن هنان طِناٍز

ى مؼ بداًت  الظِنما و اشدهازها و اشداد طٌى الفُلس من خُث اإلادة الصمنُت خُث دغذ الظسوزة ئلى فىسة الظِناٍز

ى .الفُلس الناطم، و منر أن صازث الظِنما صناغت أخرث الشسواث ؤلانخاحُت الىبري جخػاكد مؼ هخاب الظِناٍز  

ى  التي حػني اإلانظس أو اإلاشهد، و كد وزدث  " scena "    لفظ مشخم من اليلمت ؤلاًطالُت  scenario»    الظِناٍز

فاث هثيرة خىله منها  : حػٍس

ع- ف هازمان لَى هى خطت وصفُت جفصُلُت مىخىبت في حظلظل، ًجمؼ بين الصىزة و الصىث، و جلدًس :  حػٍس

 فُػسفه  Yorofkin" ًىزفىين " أما " . ئلى واكؼ مسئي طمعي  (جدىٍلها  )هره الخطت ئلى مخسج ًخىلى جنفُرها 

ى هى فُلس اإلاظخلبل  أي الفُلس اإلاىخىب غلى الىزق : " بلىله  ى ". الظِناٍز  :  Screenplay (اإلاشهدًت  )فالظِناٍز

 (نهازا / لُال  )و الصمن  (داخلي / خازجي  )هى  وصف غام للمشاهد الظِنمائُت و اإلاظسخُت ًخظمن وصف اإلايان 

و ما غلى اإلاخسج و اإلامثل  ئال . و وصفا لدخٌى اإلامثلين و خسوحهس، و وصفا للحدر هما لى وان اإلاشهد مسطىما

. ؤلاطااة و الحسهت و الدًىىز : جنفُر هرا اإلاشهد اإلاىخىب باطخخدام غناصس 

س ول اإلاناظس الخاصت : مالخظت.  جسجِب خدور الىكائؼ ًدمل ول منها زكما مىضحا به ميان خدوزه-  ًمىن جصٍى

ى ... بميان ما بدون مساغاة جسجُبها الصحُذ النهائي و السجل النهائي للمناظس اإلاػاد ججمُػها ٌظمى الظِناٍز

.  الخنفُري

ى هى الهُيل و ؤلاطاز الػام للفُلس و هى زطس باللغت إلاا طِنفر بالصىزة و  ًدبين غلى طىا ذلً أن الظِناٍز

الحسهت، فهى والسطس اإلاػمازي ٌظخخدم همسخلت وطُطت ًمس الفُلس من خاللها ئلى شيله النهائي، نرهس  فُه 

ت الياميرا و دوز الشخصُاث و جطىزها الدزامي ى غبازة غن .  اإلاشاهد بالترجِب و نىع الللطت  و شاٍو فالظِناٍز

ت  شٍسط طسدي وصفي ًلدم ألاخدار و الشخصُاث و الفظاا الصمنى و اإلاياني و ول اإلاػلىماث الظسوٍٍس

ى غام ًىحه ئلى " للمشاهدًن غبر ما ٌػسف بمىىناث الحبىت الظسدًت  ى ًخػلم بالظِنما و طِناٍز و هنان طُاٍز



ظذ هى الفنان و ألادًب اإلاخخصص الري بسع في هخابت اللصت الظِنمائُت و جطىز . 1اإلاظسح و ؤلاذاغت  و الظِناَز

نمىها الدزامي، و ئغداد اإلاػالجت الظِنمائُت الفنُت و ذلً بىطؼ الظُاق اإلاخخابؼ الري ًسوي أخدار اللصت أو 

ت الخػبير، و لِع من الظسوزي أن ًىىن اإلاإلف الظِنمائي صاخب  اإلاىطىع في صىزة مسئُت بازغت الخأزير و كٍى

الفىسة أو اإلاىطىع ألاصلي الري ًمىن اكخباطه من كصت أو مظسخُت أو أي مصدز آخس، و لىن اإلاهس أن ًصىغه 

س الظِنمائي . في شيل مناظس و مىاكف مخخابػت صالحت للخصٍى

ى* أو فىسة - ئكخباض من الترار الػاإلاي -  أزشُف اإلاداهس-  خبر ما- مظسخُت- خادر- زواًت- كصت: مصدز الظِناٍز

. جنبؼ من خُاٌ و خبرة الياجب

جصلح مظسخُت أهثر منها فُلما ألن  (الدًىىز  )اللصت التي جدوز أخداثها إلادة طاغخين في نفع الغسفت : مالخظت

س أماهن غدًدة و فيها الحسهت و ألالىان اللهس ئال ئذا وحد غامل ؤلازازة هما خدر في ... الفُلس ٌػخمد غلى جصٍى

 .L’ascenseurخُث جدوز أخدازه في خيز طُم هى اإلاصػد " بين الظماا و ألازض " فُلس 

: شيل الىخابت*

لخين ى بطٍس ىنُت و هي هما ًلي-1: ًىخب الظِناٍز لت الػمىدًت و جصلح للمظلظالث الخلفٍص : الطٍس

: الػناصس الصىجُت:                                                         اإلاشاهد 

 (اإلاإزساث الصىجُت - اإلاىطُلى- الخػلُم -  الحىاز )الصىث : زكس اإلاشهد

                                       

: اإلايان

: الصمان

ئلخ ...الشخصُاث

لت ألافلُت* و هي الشائػت: الطٍس       

اإلاىطُلى و اإلاإزساث الصىجُت –                        الللطاث و الحىاز  الصمان   اإلايان اإلاشهد 
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كصس  1زكس 

طُف 

الدولت 

اللادة و الشػساا ًدُطىن بظُف الدولت  -نهازا 

ًدخل اإلاخنبي و ًمش ي ختى ًصل ئلى حانب طُف الدولت -

ماذا لدًً الُىم؟ ...أهال بً ًأب الطُب" منشسخا " طُف الدولت -

لدي ما لس ًأث به أخد " بثلت في النفع و خُالا" اإلاخنبي-

أطمػنا ئذن " ًصفم " طُف الدولت-

غلى كدز أهل ...و ٌشسع في اإلادح... اإلاخنبي ًمػن في الحظىز -

............ الػصم

و هىرا مؼ اإلاشاهد الالخلت مؼ جددًد نىع الللطاث و شواًا الياميرا و ول 

ن  )ما ًلخظُه الخأطير  .... من حمالُاث و دًىىز و ئطااة (الخىٍى

 

ى* : اإلاساخل ؤلاحسائُت للظِناٍز

... الخػسف غلى اإلاىطىع هل هى حدًد أم طبلذ مػالجخه: مسخلت الخدظير-1

. ما الجدًد الري ًلدمه ؟ أفي السؤٍت أم ألاطلىب أو في اإلاىطىع نفظه- 2

ج بُنهما – وزائلي – من خالٌ فُلس زوائي  )بأي هُفُت طأكدمه - 3 و  (أم فُلس كصير أم مظلظل – أم مٍص

.. خللاث– طاغاث – طاغت – ها هي مدجه ؟ نصف طاغت 

ىن – طِنما  )غبر أي وطُط - 4  (فُدًى – جلفٍص

من هى الجمهىز اإلاظتهدف ؟ و أًن ؟ - 5

: مساخل الىخابت*

جخظمن هره اإلاسخلت ملخصا غلى ؤلاحاباث غلى ألاطئلت اإلاطسوخت في غدد من الصفداث و ًسفم مؼ 

ت و اإلاىاكؼ و اإلاالبع و الدًىىز  ... اإلالخص كائمت الشخصُاث السئِظُت و الثانٍى

: مسخلت ؤلانخاج*



ت  كبل اإلايزانُت النهائُت التي جظبط غلى طىا  (أولُت  )ًلدم اإلالف ئلى الجهاث اإلانخجت مؼ ميزانُت جلدًٍس

شسع في الخنفُر  ٌُ س  )اإلاػطُاث الىاكػُت و بػد مىافلت اإلانخج  . (الخصٍى

 


