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 1حامػت وهسان 

كظس الفنىن / ولُت آلاداب و الفنىن   

 5 دزاطاث طِنمائُت الظداس ي 3اإلاظخىي الظنت 

ى: اإلالُاض  فن هخابت الظِناٍز  

غىحي شلسون. د: أطخاذ اإلالُاض  

ى2:اإلاداضسة       أنىاع الظِناٍز

سُا  ى، بل وانذ اليامحرا : جاٍز  (الظِنماجىغساف  )غندما بدأث الظِنما حسجُلُت لس جىن حػسف مفهىم الظِناٍز

اإلاسسج الفسنس ي وان أٌو " و ًفُد النلد الظِنمائي أن ذ حىزج مُلِع ... جطىز بدون انلعاع ول ما ًمس أمامها

ى في فُلمه  ن بىزجس " زس كدم الظِنمائي . (زخلت إلى اللمس  )من كدم نمىذحا مشابها إلاا ٌػسف الُىم بالظِناٍز إدٍو

ى و ظبله في فُلمه 1903طنت "  باالغخماد غلى جلظُس الفُلس " طسكت اللعاز الىبري "  نمىذحا أهثر جعىزا للظِناٍز

ى ... إلى مشاهد مترابعت ادة مدة ألافالم و ولفتها اضعس اإلانخجىن إلى اللجىء لىخاب الظِناٍز ظذ  )و مؼ ٍش الظِناَز

سه ( ى كبل جدىله لحسفت . لىضؼ وضف جفطُلي ألخدار الفُلس كبل جطٍى و وان الصحفُىن هخابا للظِناٍز

دشازد طبنظس " طِنمائُت، و ًلاٌ أن الياجب اإلاسسج  ى و وان صحفُا" ٍز .هى أٌو واجب طِناٍز  

ى اإلاسطىم  ى اإلابدئي و الخنفُري و الظِناٍز ى و هي الظِناٍز  (  Story Board  )هنان زالزت أنىاع للظِناٍز

ى اإلاشهد الػام و ًخضمن وضف الطىزة بطفت غامت، دون الخدزل في : أوال ى اإلابدئي و ٌظمي طِناٍز الظِناٍز

ىني السوائي ؤلاحخماعي  ى ألاولي غند  (الخفاضُل الخلنُت لإلزساج و ًطلح هرا النىع للفُلس الخلفٍص و ٌظمى الظِناٍز

س أو جلعُؼ للحسهت إلى للعاث  البػض و ًخضمن جفاضُل الحسهت و الحىاز  بدون حػلُماث الخنفُر هصواًا الخطٍى

... مخخالُت

سي : زانُا ى الخطٍى ى الخنفُري و ٌػسف باطس الظِناٍز و هرا النىع ًخضمن جفاضُل جلنُت فهى  (ؤلازساجي  )الظِناٍز

ًطف أخدار الفُلس للعت جلى  أزسي و ٌظخسدم هبرنامج غمل لإلنخاج، و ٌػسف هرلً باطس الخلعُؼ الفني أو 

الخلني إذ ٌػمل غلى ججصئت و جلعُؼ اإلاشاهد إلى مجمىغت مناظس و ًددد شواًا الخلاظها باإلضافت إلى ميان 

س الخلنُت، مثال إذا وانذ هنان خاحت إلى  س و حجس الللعت و نىغُت الطىث مؼ ذهس ول وطائل الخطٍى الخطٍى

... زافػت

ى اإلاسطىم : زالثا لللعاث اإلاىحىدة في النظ بدون خىاز ، و هأنه هخاب " ضىز " ًخس فُه زطس اطىدشاث : الظِناٍز

ياجىز  و زطس  .(أفالم اليازجىن  ) السطىم اإلاخدسهت (أفالم  ) و ٌظخسدم بطفت زاضت في مىاضُؼ . مطىز أو واٍز
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ى ًجػل اإلاسسج كدزة أهثر غلى جطىز هُف طُىىن فُلمه هما ًمنذ اإلاطىزٍن اللدزة غلى جسُل  الظِناٍز

و ال ٌشترط أن ًىىن اإلاسسج زطاما بل ًمىن له . الللعاث و شواًاها و ٌظاغد اإلامثلحن غلى جطىز اإلاىضىع بدكت

ى اإلاسطىم ذو أهمُت زاضت فُما ًخػلم بدخابؼ بػض اإلاشاهد اإلاػلدة.. ؤلاغخماد غلى زطامحن . و ٌػخبر الظِناٍز

ى خُال للخػبحر غن الحسهت، إما خسهت دازل اليادز هسطس اإلامثل و هى ًمص ي و إما خسهت  ٌظخسدم زطامى الظِناٍز

. اليادز نفظه من زالٌ ألاطهس

نظخسدم مظاخت ضغحرة للسطس غلى نماذج مخفم غليها من خُث حجس ألاوزاق و  نظخػمل كلس : مالخظاث

اإلاؤزساث - ما جلىله الصخطُاث- ماذا ًددر )السضاص مؼ هخابت بػض اإلاالخظاث غلى الللعاث اإلاسطىمت 

من ألافضل جسكُس اإلاشاهد ختى . جددًد ميان الللعت و ميان اليامحرا و اإلامثلحن و ؤلاضاءة (-  الطىجُت الالشمت

. ٌظهل السحىع إليها

غ الطىزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                      شٍس

غ الطىث           شٍس

         1اإلاشهد 

طلس مدتها  زكس الللعت 

الللعت 

ت  شاٍو

س  الخطٍى

مؤزساث خىاز مىطُلى مضمىن الطىزة خسهت اليامحرا 

 

ألاولى 

 

 زا 6

 

  PGغامت 

 

غادًت 

 

بانىزامُت 

ضاغدة 

 

جدسن الجِش 

الفسنس ي لخغُحر 

اإلاىكؼ 

 

إزازة 

 

: اللائد

هُا 

أطسغىا 

 

ضىث 

ظائساث 

و 

كرائف 

ت: مالبع.  ظبُػت: دًىىز .  مظاء : الصمان.   غابت: اإلايان...و هىرا مؼ بلُت اإلاشاهد .   أطلحت: أهظظىازاث.  غظىٍس

نمىذج الخلعُؼ الفني  (1)شيل ...           أوطار غلى الجظس مظاهس الخػب- حسوح: ماهُاج

ى* : غناضس هخابت الظِناٍز

لت التي ًجب أن ٌػبرها الفُلس وي "  الظِنما جبدأ بيلماث و هي التي جلسز والدة الطىز و اليلماث هي العٍس

. (فُس فندزش  )و هنا بالراث ًسفم الىثحر من ألافالم  . حظخعُؼ الطىز أن جسسج إلى خحز الىحىد

ى ًجب ادزان الخالي ما هي ؤلاشيالُاث التي ًجب جفاديها ؟ - بأي ش يء نبدأ ؟ : - لىخابت الظِناٍز
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ى حُدا ؟  هُف ًطبذ الظِناٍز

: و هي اإلانعلم ألاطاس ي و لها ضفاث ممها أن جىىن : الفىسة- 1

. خاملت للُمت إنظانُت تهس أهبر غدد من الناض-

. أن جىىن ضادكت و مىضىغُت-  

. جخػلم الفىسة بمشيلت أو كضُت جىاحه ؤلانظان-  

. أن حظعى إلى إزازة الػىاظف-  

حملت بظُعت كطحرة جلخظ الفىسة السئِظُت للفُلس، و : و حظمى الفىسة ذاث الظعس الىاخد و هي : فىسة الفُلس 

؟ " غس ًخيلس الفُلس : " هأنها ججُب غن الظؤاٌ الخالي

اب 
ّ
جدىلذ ضناغت الفىسة إلى مهنت لدي اطخىدًىهاث ؤلانخاج و الخىشَؼ الػاإلاُت ههىلُىود مثال، فهنان هخ

ى ندى : ًبخىسون أفيازا ًعىزها هخاب آزسون وي جطبذ طِناٍز

ت أن ٌػِش ؤلاهخفاء الراحي في العبُػت - 1 يي من أطسة زٍس " شىن بحن" للمسسج  ( Into the wild  )ًلسز ظالب أمٍس

. لشازلي شابلن ( City lights  )مدشسد ًلؼ في خب بائػت وزود غمُاء جفضله غلى زحل زسي - 2

يا الىطعى ًىافم - 3 ن في شاخناث للحطٌى غلى اإلااٌ 4في أمٍس ن غلى نلل النتروغلِظحًر  Le salaire de ) مغامٍس

la peur  )  هجري حىزج ولىشو"للمسسج". 

: Synopsisاإلالخظ - 2

هى إًجاش لللطت في بضػت أطعس فهى نسخت معىزة غن الفىسة، بدُث نطف اإلافاضل الدزامُت الىبري في 

ًىخب  ("  المهاًت " و الحل " الػلدة " الىطغ – البداًت  )الفُلس، و برلً جظهس منر جلً اللحظت البنُت الثالزُت 

. في أزبؼ ضفداث أو ضفدت و نطف خظب اللدزة غلى الخلخُظ اإلادافظ غلى اإلاػنى

:  بُان النىاًا - 3

أن ًفهس من  (و اإلانخجحن - اإلاظابلاث– لجان اللساءة  )هى نظ من ضفدت و نطف إلى ضفدخحن، ٌظمذ لللازئ 

ل نطً إلى  لت التي جسغب فيها في جدٍى ى و من حهت أزسي العٍس حهت ألاطباب التي دفػخً إلى هخابت هرا الظِناٍز

حشسح فُه هُف . بػُدا غن الظحرة الراجُت (باطخسدام ضمحر اإلاخيلس )و ًنبغي لبُان النىاًا أن ًىىن ذاجُا  . فُلس 
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  الصخطُت التي Thématiqueو أن حػبر غن الخُمت    (...خادزت– زواًت – ملالت كسأتها  )جىضلذ إلى فىسة الفُلس 

ت ؟ أم أنً حػد : ندى . دفػخً إلى الىخابت هل هخبذ اللطت بظبب جأزسن بمػاناة ألاشخاص الرًن ال ًدملىن هٍى

و هل طُطىز الفُلس باألبُض و ألاطىد أم باأللىان ؟ و هرلً الدًىىز و ... العفىلت من أحل مساخل الحُاة ؟ 

لت  )اإلاىطُلى و اإلامثلحن  . مثال" مىزَع بُاال " هل طُىىنىن مدترفحن أو هىاة غلى ظٍس

:  اإلاػالجت- 4

لت، جطف فيها اإلاشاهد 20هي بدوزها ضُغت مخعىزة غن اإلالخظ، كد جطل إلى   ضفدت أو أهثر في ألافالم العٍى

لت التي جخددر بها  بدون خىاز أو الللُل منه باإلالداز الري ٌظمذ لللازئ أن ًىّىن فىسة دكُلت غلى العٍس

فهي ... و جبّحن في وزُلت اإلاػالجت وافت الصخطُاث و الػلد و الدًىىزاث (...لىنت زاضت – لهجت  )الصخطُاث 

ً اللطت للمسة ألاولى، و ًبلى الياجب في خالت جسهحز غلى غلد اللطت و مفاضلها الدزامُت، و  حظمذ بخدٍس

 .ٌظخدظن في ضُاغت وزُلت اإلاػالجت هخابت فلسة واخدة ليل مشهد في الفُلس ختى حظهل كساءتها


