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فعالیت پنجم: زبان سینما رو بلدی؟
لوازم مورد نیاز: دفرتچه مخصوص، مداد یا خودکار ، 

لپتاپ یا تلویزیون، گویش موبایل یا تبلت.

قدم اول:
ــم  ــی از مه ــم، یک ــک فیل ــادی در ی ــوم بنی ــوان دو مفه ــه عن ــکانس، ب ــان و س پ
ــاخته  ــم س ــک فیل ــه و ی ــک فیلمنام ــن ی ــان مت ــی می ــای ارتباط ــه ه ــن حلق تری
ــه  ــن گرفت ــک دوربی ــا ی ــه ب ــری ک ــف تصاوی ــای مختل ــه ه ــا تک ــتند. م ــده هس ش
ــازیم.  ــی س ــان را م ــتان تصویریم ــم و داس ــی دهی ــرار م ــر ق ــار همدیگ ــم، کن ای
بنابرایــن یــک فیلمنامــه نویــس، اگرچــه یــک متــن مــی نویســد، امــا بــه کیفیــت 
تصویــری و نحــوه گرفتــه شــدن آن توســط دوربیــن نیــز مــی اندیشــد. در واقــع 

ــود. ــل ش ــم تبدی ــک فیل ــه ی ــا ب ــد ت ــی نویس ــه را م او فیلمنام
ــه  ــار ک ــر ب ــت. ه ــم اس ــک فیل ــری ی ــد تصوی ــن واح ــک تری ــا کوچ ــا نم ــان: ی پ
فیلمبــردار دکمــه ضبــط دوربیــن را فشــار مــی دهــد و شــروع بــه گرفتــن 
ــی  ــه م ــان گرفت ــک پ ــد، ی ــی ده ــار م ــه را فش ــاره دکم ــد و دوب ــی کن ــری م تصوی

ــت. ــتان اس ــه در داس ــک جمل ــل ی ــان مث ــود. پ ش

سکانس:
 از ترکیــب چنــد پــان در کنــار همدیگــر یــک ســکانس بوجــود مــی آیــد. ســکانس بــه مجوعــه پــان هایــی گفتــه مــی شــود کــه همــه در 
یــک موقعیــت زمانــی و مکانــی پیوســته اتفــاق افتــاده باشــند و یــک اتفــاق بــه هــم پیوســته در فیلــم را نشــان دهــد. مثــا مجموعــه 
پــان هایــی کــه هنــگام دویــدن علــی در زمیــن دو گرفتــه شــده، یــک ســکانس اســت. چــون همــه آنهــا در زمیــن دو و در یــک بــرش 

زمانــی خــاص اتفــاق افتــاده انــد. ســکانس مثــل یــک بنــد در داســتان اســت کــه از مجموعــه چنــد جملــه بــه وجــود آمــده باشــد.
بــرای درک بهتــر پــان و ســکانس، فیلــم بچــه هــای آســمان را دوبــاره پخــش کنیــد. ایــن بــار روی فیلــم بــه بچــه هــا پــان و ســکانس را 
توضیــح دهیــد. دوبــاره فیلــم را پخــش کنیــد و هــر بــار کــه وارد پــان بعــدی شــدیم، از بچــه هــا بخواهیــد یکصــدا در کاس بگوینــد: 

پــان.
 ایــن بــازی بعــد از مدتــی بچــه هــا را کامــا متوجــه کات هــا و کنــار هــم قــرار گرفتــن پــان هــا مــی کنــد. همچنیــن بعــد از اینکــه مجموعه 
پــان یــک ســکانس تمــام شــود و وارد ســکانس بعــدی شــویم، بچــه هــا متوجــه مفهــوم ســکانس نیــز مــی شــوند. بعــد از ایــن تمریــن، 

حرفــه تدویــن در ســینما نیــز بــرای بچــه هــا روشــن تــر مــی شــود. 
تدوینگر کیست؟ کسی است که این تکه های تصویری پراکنده را به هم متصل می کند و فیلم نهایی را شکل می دهد.

قدم دوم:
•سکانس پالن چیست؟

ــرداری  ــع فیلمب ــدون قط ــته و ب ــورت پیوس ــه ص ــود، ب ــیم ش ــان تقس ــر پ ــک ت ــای کوچ ــه ه ــه تک ــه ب ــای آنک ــه ج ــکانس ب ــک س ــی ی وقت
شــود، ســکانس پــان نامیــده مــی شــود. بــه ایــن صــورت کــه فیلمبــردار دوربیــن را روشــن مــی کند و یــک پــان طوالنــی را فیلمبــرداری 
مــی کنــد کــه در آن اتفاقــات مختلفــی در طــول یــک زمــان مشــخص مــی افتــد. در واقــع ســکانس پــان، یــک پــان طوالنــی اســت. یــک 

فیلمســاز بــرای انتخــاب ســکانس پــان حتمــا بایــد دالیــل قانــع کننــده و مشــخص داشــته باشــد.
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بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع مــی تــوان یــک ســکانس پــان از یــک فیلــم را بــه بچــه هــا نشــان داد و از آن هــا پرســید کــه ایــن 
ســکانس پــان چطــور خواهــد شــد اگــر بــه پــان هــای کوچــک تــر تقطیــع شــود و تجربــه مــا بــه عنــوان تماشــاچی فیلــم چگونــه تغییــر 

مــی کنــد. بــرای مثــال مــی تــوان بخشــی از فیلــم 1917 از ســم منــدز را بــرای بچــه هــا گذاشــت.

•نمای نقطه دید یا POV  چیست؟ 
ــد و  ــی بین ــراف را م ــت و دارد اط ــمهای شماس ــای چش ــن ج ــد دوربی ــر کنی فک
ــای  ــه آن نم ــده و ب ــه ش ــما گرفت ــد ش ــه دی ــا، از زاوی ــن نم ــرد. ای ــی گی ــم م فیل
نقطــه دیــد یــا POV  مــی گوینــد. خیلــی از فیلــم هــا از ایــن نمــا در طــول فیلــم 
اســتفاده مــی کننــد .البتــه فیلــم هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه همــه یــا بخــش 
زیــادی از آن هــا از زاویــه دیــد یــک انســان، یــک حیــوان و موجــود یــا حتــی یــک 

شــیء گرفتــه شــده اســت. 
ــا  ــه ه ــه بچ ــاه The Fly  را ب ــن کوت ــوان انیمیش ــی ت ــا، م ــن نم ــرای درک ای ب

ــت. ــده اس ــه ش ــس گرفت ــک مگ ــد ی ــه دی ــه از زاوی ــان داد ک نش
ــک  ــد ی ــا بخواهی ــت. از آن ه ــه هاس ــود بچ ــاختن خ ــتن و س ــت نوش ــاال نوب ح
فیلمنامــه کوتــاه یــک صفحــه ای بنویســند کــه از زاویــه دیــد یــک انســان، یــک 

حیــوان یــا یــک شــیء در حــال اتفــاق افتــادن اســت و همــه آن قــرار اســت در یــک ســکانس پــان گرفتــه شــود. از آنهــا بخواهیــد یــک 
زاویــه دیــد جالــب انتخــاب کننــد تــا بتواننــد تصاویــر خاقانــه ای بســازند. مثــا یــک ســکانس پــان از زاویــه دیــد یــک کفــش! 

ــم  ــود فیل ــل خ ــی موبای ــا گوش ــا ب ــد ت ــت دارن ــه فرص ــک هفت ــما ی ــط ش ــد آن توس ــاح و تأیی ــه و اص ــتن فیلمنام ــد از نوش ــا بع ــه ه بچ
ــازند.  ــود را بس ــاه خ ــان کوت ــکانس پ س

فیلــم هــا مــی تواننــد ســر کاس نمایــش داده شــوند یــا همــه فیلــم هــا در یــک فایــل قــرار گیرنــد و امــکان تماشــای آنهــا بــرای همــه 
بچــه هــا ممکــن شــود.

ــت  ــا روی آن یادداش ــه ه ــه بچ ــرد ک ــن ک ــو تعیی ــک تابل ــا، ی ــم ه ــاره فیل ــا درب ــه ه ــرات بچ ــتن نظ ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــوان ب ــی ت م
هایشــان دربــاره فیلــم هــا را بچســبانند و همــه بچــه هــا بتواننــد بخواننــد. بهتــر اســت پیــش از نصــب، یادداشــت هــای روی تابلــو 
بــه تأییــد معلــم نیــز برســند. بچــه هــا در ایــن یادداشــت هــا مــی تواننــد بــه بحــث دربــاره درســتی اســتفاده از ســکانس پــان و نمــای 

نقطــه دیــد، داســتان فیلــم، تصاویــر و ... بپردازنــد.

the fly نمایی از انیمیشن
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